Katere storitve lahko
pričakujete?
Izvajamo strokovno patronažno zdravstveno nego, kjer
sledimo profesionalnim in etično pravnim smernicam.
Nekaj naših najpogostejših storitev v okviru paliativne
oskrbe:
• ocena potreb, nadzor in spremljanje ter zdravstvena
obravnava simptomov;
• svetovanje in podpora obolelemu in družinskim članom;
• zdravstvena nega in oskrba ran, katetrov (žilnih,
urinskih), stom;
• svetovanje glede ravnanja z zdravili in njihova aplikacija;
• informiranje, pogovor o načrtovanju paliativne oskrbe z obolelim in svojci;
• koordinacija med službami in sodelovanje ter usklajevanje paliativne oskrbe z osebnim zdravnikom;
• informiranje svojcev glede možnosti pomoči in oskrbe na domu, samooskrbe, možnostih uporabe in
oskrbe z medicinsko tehničnimi pripomočki ter opolnomočenje s kontaktnimi številkami.

Naši kontakti
V okviru Zdravstvenega doma Ljubljana delujejo v
posameznih enotah sledeče patronažne službe:
ENOTE

KONTAKT

Bežigrad

01 280 93 67, 040 729 587

Center

01 472 38 53, 041 724 442

Fužine

01 547 28 14

Moste

01 584 42 77, 031 588 707

Polje

01 586 49 34, 041 896 902

Rudnik

01 420 24 30

Šentvid

01 583 74 43, 041 788 327

Šiška

01 581 52 70, 031 305 420

Vič

01 200 45 43, 051 608 870

Kontakte najdete tudi na spletni strani ZD Ljubljana:
www.zd-lj.si.
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Paliativna oskrba
v patronažnem
zdravstvenem varstvu

Patronažno zdravstveno varstvo izvaja zdravstvene storitve na domu in skrbi za zdravje celotne družine od rojstva do smrti.
Paliativna oskrba je celostna obravnava pacientov z neozdravljivimi in kroničnimi boleznimi
ter podpora družinskim članom.
Paliativna oskrba je pogosto področje obravnave, ki jo medicinska sestra v patronažnem
varstvu izvaja v sodelovanju z izbranim osebnim zdravnikom ali drugimi službami.

Izvajanje paliativne oskrbe
v okviru patronažnega varstva
Diplomirana medicinska sestra v patronažnem varstvu
v dogovoru z osebnim zdravnikom ob obisku na domu
oceni vaše zdravstveno stanje in potrebe ter se o njih
pogovori s svojci oziroma družinskimi člani. V soglasju z
vsemi pripravi načrt zdravstvene nege glede na aktualne
zdravstvene potrebe.
Glede na oceno vas medicinska sestra v patronažnem
varstvu seznani z ukrepi, možnimi službami in servisi, ki
olajšajo oskrbo na domu in pripomorejo h kakovostnemu
življenju v domačem okolju.
Spoštujemo vaše potrebe, gojimo zaupen odnos ter
izvajamo paliativno oskrbo v času bolezni, v zadnjem
obdobju življenja, vse do zadnjega slovesa.

Kako stopiti v stik
s patronažno službo?

• Ob obisku pri vašem izbranem osebnem zdravniku se
posvetujte o vključitvi patronažne službe.
• Osebni zdravnik napiše delovni nalog in ga pošlje
patronažni medicinski sestri, ki pokriva vaš teren.
• Osebni zdravnik pa lahko izda delovni nalog tudi na
priporočila specialista s klinike ali patronažne službe
oziroma ga o potrebah in zdravstvenih problemih seznanijo vaši svojci.
Patronažno službo lahko kontaktirate tudi sami v času
uradnih ur med 7:00 in 9:00 uro.
Zadnje obdobje življenja večina obolelih želi preživeti
v krogu družine, možen pa je tudi odhod v Hospic.
Patronažna medicinska sestra z vašega terenskega
področja bo skupaj z osebnim zdravnikom spremljala
vaše stanje, vam svetovala in vam nudila podporo.

Paliativna oskrba
v patronažnem varstvu
Paliativna oskrba je organizirana v okviru zdravstvenega doma, kjer patronažno varstvo tesno sodeluje z
ambulanto družinske medicine.
Pomembno je, da se patronažna služba vključi v
paliativno oskrbo zgodaj, ko zdravljenje preide v
obravnavo simptomov in lajšanje težav, ki se pojavijo
tekom bolezni.
Osnovni namen paliativne oskrbe je:
• izboljšati kakovost življenja posameznika z neozdravljivo boleznijo in njihovih družinskih članov;
• z zdravstveno obravnavo, storitvami in podporo obvladovati simptome bolezni ter lajšati težave.

