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Wsparcie
Opieka nad nieuleczalnie chorym

cz∏onkiem rodziny

POLISH

Pomoc ochotników
Opieka nad nieuleczalnie chorym mo˝e byç

fizycznie i emocjonalnie wyczerpujàca.

Przeszkoleni przez nas ochotnicy mogà

przynieÊç opiekunom ulg´, udzielajàc im

praktycznej pomocy i emocjonalnego wsparcia.

Jaka wyglàda sytuacja

pacjentów majàcych

szczególne potrzeby

kulturowo-j´zykowe?
Zespó∏ opieki paliatywnej jest uwra˝liwiony na

kulturowe i j´zykowe potrzeby chorych.

Powiedz nam, czy masz jakieÊ szczególne

wymagania kulturowe (np. diet´), potrzeby

duchowe lub czy przeszkadza ci sprawowanie

opieki przez osob´ p∏ci odmiennej. Powiedz

nam tak˝e, czy potrzebujesz pomocy

t∏umacza, której udziela si´ bezp∏atnie i

poufnie.

Health Care Interpreter Service
(Serwis T∏umaczy S∏u˝by Zdrowia)

Istnieje mo˝liwoÊç bezp∏atnej i poufnej 

pomocy t∏umacza

24 godziny na dob´, siedem dni w tygodniu.

PoproÊ personel, by Ci go zamówi∏.

Dost´pna jest tak˝e pomoc t∏umaczy AUSLAN.

(02) 9840 3456. WAHS 307 March 2004

Do kogo zwróciç si´ o pomoc

lub informacje

• Lekarza ogólnego

• Leczàcego ci´ lekarza specjalisty

• Najbli˝szego szpitala

• Zespo∏u opieki paliatywnej

Wszelkich informacji mo˝esz zasi´gnàç telefonicznie

pod numerem:

1800 013 101

w godzinach 09.00-16.30, jeÊli mieszkasz w rejonie

Penrith lub Blue Mountains

lub (02) 4560 5714

w godzinach 09.00-12.30 lub 13.30-16.30, jeÊli

mieszkasz w rejonie Hawkesbury.

The production of this pamphlet has been supported by a
grant from NSW Health.

The design concept of this pamphlet is courtesy of the
Palliative Care Council of South Australia, Palliative
Care Victoria and Palliative Care Australia.



Na czym polega opieka

paliatywna?
Opieka paliatywna polega na udzielaniu

wsparcia osobom cierpiàcym na chorob´, z

której nie mo˝na si´ wyleczyç.

Celem opieki paliatywnej jest zapewnienie

chorym jak najlepszej jakoÊci ˝ycia. Robimy to

poprzez organizowanie i Êwiadczenie wielu

us∏ug podyktowanych potrzebami chorych i ich

opiekunów.

Âwiadczymy wiele us∏ug, udzielamy pomocy

praktycznej, socjalnej oraz wsparcia

emocjonalnego i duchowego.

Gdzie?
W miar´ mo˝liwoÊci, opiek´ paliatywnà

sprawuje si´ tam, gdzie ˝yczy sobie tego chory,

czyli:

• w jego w∏asnym domu

• w domu opiekuna

• w Szpitalu Nepean, Hawkesbury, Blue

Mountains lub Springwood, dowolnym

domu opieki (nursing home) lub domu

noclegowym (hostel).

Opiekunami sà przewa˝nie cz∏onkowie

najbli˝szej rodziny, krewni i znajomi. Pomocy

fachowej mo˝e natomiast udzieliç lekarz

ogólny i zespó∏ opieki paliatywnej.

Opieka paliatywna to wspólny

wysi∏ek:
• chorego, rodziny i opiekuna

• piel´gniarki

• ochotnika

• mieszkajàcej u pacjenta osoby

udzielajàcej wsparcia

• kapelana/duchownego lub przewodnika

duchowego chorego

• psychologa, oferujàcego wsparcie w

okresie ˝a∏oby

• innego pracownika s∏u˝by zdrowia, w

tym pracownika socjalno-bytowego,

fizykoterapeuty, specjalisty od terapii

zaj´ciowej i aptekarza

• lekarza ogólnego

• lekarza specjalisty od opieki

paliatywnej

• innych lekarzy specjalistów

Czy mo˝na uÊmierzyç

dokuczajàcy mi ból?
Prawie w ka˝dym wypadku ból mo˝na

zmniejszyç lub ca∏kowicie wyeliminowaç za

pomocà wielu leków lub sposobów leczenia, w

tym radioterapii, poradnictwa, relaksacji,

medytacji lub innych, stosownych dla pacjenta

metod.

Poczyniono ostatnio wiele post´pów w leczeniu

bólu, poprzez stosowanie ró˝nego rodzaju

leków i sposobu ich podawania. Bli˝szych

informacji na ten temat mo˝e udzieliç lekarz

ogólny i osoby sprawujàce opiek´ paliatywnà.

Czy mog´ pozostaç w domu do

koƒca swoich dni?
Zespó∏ opieki paliatywnej do∏o˝y wszelkich

mo˝liwych staraƒ, aby udzieliç choremu i jego

opiekunowi wsparcia tam, gdzie ˝yczy sobie

byç chory. Cz´sto miejscem tym jest jego

w∏asny dom.

Czasami ogrom wymaganej opieki mo˝e byç

dla opiekuna przyt∏aczajàcy. Mo˝na w takich

przypadkach umieÊciç pacjenta w którymÊ ze

szpitali w rejonie Penrith, Blue Mountains lub

Hawkesbury. Pozwoli to na sprawowanie

opieki w pobli˝u jego miejsca zamieszkania.


