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Artyku³ podsumowuje przesz³oæ i
dzieñ dzisiejszy opieki paliatywnej.
Autorka opisuje rozwój tego obszaru
od czasów staro¿ytnoci, poprzez
chrzecijañskie podejcie redniowiecza, osiemnastowieczne owiecone
pogl¹dy a¿ po niedawny rozwój idei
hospicjum zapocz¹tkowany w Anglii
przez dr Cicely Saunders w 1967 roku
oraz na polskim gruncie przez Chrzanowsk¹ w 1964 roku. Rola hospicjum
i opieki paliatywnej polega na dostarczaniu wsparcia emocjonalnego, wartociuj¹cego oraz instrumentalnego
osobie terminalnie chorej. Przedyskutowany jest paradoks opieki paliatywnej zasadzaj¹cy siê na pomocy nieuleczalnie chorym, zw³aszcza w wymiarze pomocy w prze¿yciu ostatnich stadiów ich choroby i ¿ycia bez bólu, depresji, zaniedbania i braku. Ruch hospicyjny, czerpi¹c z tradycji chrzecijañskiej afirmuje ¿ycie jednoczenie
przyjmuj¹c nieuniknionoæ mierci,
przeciwstawia siê idei eutanazji, edukuje spo³eczeñstwo na temat zagadneñ zwi¹zanych z umieraniem. Organizacja ruchu hospicyjnego opiera siê
na autonomicznych jednostkach zorganizowanych w sposób przystaj¹cy
do lokalnych warunków i potrzeb oraz
wspó³pracuj¹cych z innymi elementami opiki zdrowotnej. Polski system
opieki sk³adaj¹cy siê z pomocy w ramach zespo³ów wyjazdowych, oddzia³ów paliatywnych i hospicjów powinien
byæ wspierany i adekwatnie finansowany tak aby mo¿liwe by³o dostarczanie
najlepszej mo¿liwej opieki umieraj¹cym i terminalnie chorym pacjentom.

The paper summarises the past
and the present of the palliative care.
The author describes the developement in the field from the times of
antiquity, through the deep Christian
vocation of middle ages to alleviate
pain and misery, the eigthteenth century's enlighted ideas until the relatively recent developement of the idea
of hospice pioneered in 1967by dr
Cicely Saunders in England, and in
1964 by Chrzanowska in Poland. The
role of hospice and palliative care at
large is summarised, with special focus on emotional, affirmative, instrumental and information-centered support. The paradox of hospice is discussed, which rests on caring for the
incurable patient and helping them
comfortably to pass the terminal
stages of their disease and life, with
dignity, without pain, depression, negligence and deprivation. The hospice
movement, drawing form Christian tradition, affirms life while accepting the
inevitability of death, opposes the idea
of euthanasia, educates the society
about the issues related to dying, rests
on a set of autonomous units the organisation of which is adapted to local needs, and, finally, acts in concordance with other agendas of the healthcare system. The Polish system constituted by palliative care reach-out
teams and palliative units and hospices should be strongly supported
and adequately founded to supply best
care available to the dying and distressed.

We wspó³czesnym, goni¹cym za postêpem i wygodnym ¿yciem wiecie, chory i
umieraj¹cy cz³owiek nie znajduje dla siebie
miejsca. Stanowi powa¿ny problem nawet
dla najbli¿szych, pozostaje na marginesie
spo³eczeñstwa, odczuwa strach i osamotnienie, wzbudza u innych niepokój egzystencjalny. Tymczasem troska o ciê¿ko chorych
i umieraj¹cych siêga czasów staro¿ytnych i
jest wyrazem humanizacji ludzkoci. W ka¿dym spo³eczeñstwie istnieje powszechne
przekonanie, ¿e w chwilach choroby i w czasie umierania niezbêdna jest bliska obecnoæ kogo ¿yczliwego i troskliwego. Ka¿da ciê¿ka choroba burzy ustalony porz¹dek,
zmienia diametralnie tryb ¿ycia. Zw³aszcza

nieuleczalnie chory jest w szczególnej sytuacji, poniewa¿ jest bezradny i zdany na
innych. Istniej¹ grupy ludzi, którzy potrafi¹
nieæ innym w chorobie i ostatnich chwilach
¿ycia serdeczn¹ pomoc i okazaæ wsparcie.
W artykule tym zostanie zaprezentowana
jedna z najwa¿niejszych instytucji wspieraj¹cej cz³owieka jak¹ jest hospicjum. Na podstawie wielu publikacji dotycz¹cych problemu opieki nad umieraj¹cym chorym mo¿na
stwierdziæ, ¿e hospicja pe³ni¹ niezast¹piona rolê zarówno dla swoich pacjentów, jak i
ich rodzin. Niedoprzecenienia jest tak¿e rola
tych placówek i instytucji dla ca³ego spo³eczeñstwa.
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E. Kucharska

Jak przedstawia literatura przedmiotu,
w czasach pogañskich system opieki zdrowotnej obejmowa³ tylko elity. Dopiero chrzecijañstwo zobowi¹za³o ka¿dego wierz¹cego do pomocy chorym i umieraj¹cym. Wzór
dobrego Samarytanina nakazuje czyniæ
bezinteresownie wobec chorego wszystko
co mo¿liwe do ostatniej chwili. Najstarsza
wmianka o organizacji xenodochium - hospicjum zawarta jest w uchwa³ach Soboru
Nicejskiego z 325 roku. Nazwa pochodzi od
³aciñskiego s³owa hospes - goæ i oznacza
w³aciwie ugoszczenie, przyjêcie przybysza. Pierwsze zak³ady dobroczynne chrzecijan przyjê³y nazwê "xenodium" od greckiego s³owa ksenos - gospoda, schronisko
dla pielgrzymów i ubogich podró¿nych.
Uchwa³y soboru postanawia³y, ¿e ka¿de
miasto powinno stworzyæ miejsce po³o¿one poza granicami miasta, w którym znajdowaliby schronienie wszyscy ludzie znajduj¹cy siê w potrzebie. Nadzór nad takim
miejsce sprawowa³ diakon. Od tego czasu
rozpoczyna siê powstawanie przytu³ków,
zak³adanych zarówno przez wieckich jak i
duchownych. Pierwsze xenodochia powstawa³y w Bizancjum, Palestynie, Egipcie,
Syrii. Pobyt w nich by³ zawsze darmowy,
datki pozostawiali tylko zamo¿ni. Du¿¹ rolê
odgrywa³y zw³aszcza te tworzone przez
zgromadzenia duchowne, których charyzmat obejmowa³ s³u¿bê ludziom chorym i
potrzebuj¹cym. Oko³o 370 roku w. Bazyli
ustanowi³ w Kapadocji fundacjê zakonn¹,
która w osobnym oddziale szpitalnym zajmowa³a siê cierpi¹cymi na tr¹d, w specjalnym budynku ubogimi, starcami i umieraj¹cymi1. Szczególne znaczenie na polu tworzenia jak i prowadzenia hospicjów mieli
redniowieczni zakonnicy, a zw³aszcza Benedyktyni. Dzia³alnoæ ta rozwinê³a siê
zw³aszcza w XI i XII wieku, w zwi¹zku z du¿¹
migracj¹ ludzi ze wsi do miast oraz z rozkwitem ruchu pielgrzymkowego. Ca³a sieæ
hospicjów powsta³a wzd³u¿ tras, którymi
pielgrzymowali chrzecijanie do Ziemi wiêtej. Idea hospicjów rozumianych jako instytucji chrzecijañskich, które s³u¿y³y pielgrzymom, bezdomnym i chorym rozwija³a siê w
redniowieczu, zw³aszcza w okresie wypraw krzy¿owych2. Ju¿ w X wieku powstaje
drewniany szpital-hospicjum przy Katedrze
w Poznaniu. £aciñskie akty fundacyjne nazywaj¹ je domus hospitalis lub bizantyskim
zwyczajem ksenochodiami. W okresie zanikania tr¹du w Europie w przytu³ki min. dla
dotkniêtych rakiem przekszta³caj¹ siê leprozoria (XIII w. - Francja). W czasie odrodzenia i owiecenia wiele instytucji dobroczynnych prowadzonych przez Koció³ uleg³o
sekularyzacji. Nastêpowa³o przejêcie przez
zarz¹d wiecki. By³ to równie¿ czas powstania wielu szpitali. Jednak i w tym okresie
wiêkszoæ szpitali posiada³a nadal charakter przytu³kowo-leczniczy.
Zupe³nie nowa sytuacja zaistnia³a w XIX

w. By³ to okres intensywnego rozwoju medycyny. Po raz pierwszy u¿yto terminu hospicjum na okrelenie miejsca przeznaczonego wy³¹cznie dla umieraj¹cych dla schroniska utworzonego w Lyonie w 1842 roku
przez m³od¹ wdowê, która straci³a dwoje
swoich dzieci. Od pocz¹tków idei hospicyjnej mo¿na wydobyæ wa¿ne przes³anie moralne, aktualne w postêpowaniu wobec cz³owieka umieraj¹cego tak¿e i w czasach dzisiejszych. Najwa¿niejsza w tym przes³aniu
jest zasada otwartoci na cz³owieka ciê¿ko
chorego i umieraj¹cego, realizowana poprzez konkretn¹, zorganizowan¹ opiekê,
której celem jest zaspokojenie ró¿norakich
potrzeb cierpi¹cego a¿ do chwili jego mierci3. W³adze miejskie zaczê³y stopniowo tworzyæ zak³ady opieki spo³ecznej w postaci
domów schronienia, sierociñców dla najubo¿szych, starców, kalek i sierot. Pierwsze nowoczesne hospicjum w. Krzysztofa
zosta³o za³o¿one w Londynie w 1967 r. przez
pionierkê opieki paliatywnej C. Saunders.
Natomiast w Polsce prekursork¹ by³a H.
Chrzanowska, która od 1964 roku organizowa³a domow¹ opiekê pielêgniarsk¹ nad osobami przewlekle chorymi i umieraj¹cymi4. Z
jej udzia³em chorzy przewlekle i teminalnie
zostaj¹ objêci opiek¹ we w³asnych domach.
Organizuj¹c pomoc, Chrzanowska pragnie
uwzglêdniæ nie tylko ich potrzeby fizyczne ale
te¿ psychospo³eczne i duchowe.
Ruch hospicyjny jako nowy model opieki po³¹czony z nowoczesn¹ terapi¹ bólu
wp³yn¹³ na zmianê mentalnoci w zachodnich spo³eczeñstwach i da³ impuls do humanizacji medycyny. Koncepcja hospicjum
rozumiana by³a jako dom. Sfera opieki nad
chorymi umieraj¹cymi zosta³a wzbogacona
o psychologiczne towarzyszenie oraz o pomoc socjaln¹. Duchowa sfera ¿ycia, cierpienia i umierania nabra³a wiêkszego ni¿ dot¹d znaczenia. Wkrótce idea hospicyjna
przyjê³a siê równie¿ w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 1974 roku powsta³y pierwsze
hospicja. Fundamentem opieki jest zawsze
pacjent. G³ównymi filarami, na których opiera siê ta opieka hospicyjna s¹: leczenie objawowe, wsparcie psychocjalne oraz troska
ca³ego zespo³u interdyscyplinarnego o chorego. Z za³o¿enia ruchu hospicyjnego ka¿dy cz³owiek powinien byæ widziany w ca³ociowym - holistycznym wymiarze swojego
jestestwa, a wiêc w swoistej jednoci cia³a,
umys³u i ducha. Nastêpne trzy elementy
uznane za wa¿ne w idei hospicjum to: wspólnotowoæ, oparcie siê na chrzecijañskich i
humanistycznych wartociach. W 1978 roku
w Stanach Zjednoczonych powsta³a National Hospice Organization - najwiêksza na
wiecie organizacja zrzeszaj¹ca hospicja5.
Powa¿nym problemem sta³a siê w wielu spo³eczeñstwach nieuleczalna i wyniszczaj¹ca choroba jak¹ jest nowotwór z³oliwy. W Polsce rocznie umiera na raka ponad 80 tys. osób. ród³em cierpienia cz³o-

wieka umieraj¹cego na nowotwór jest proces chorobowy, który stale postêpuje i potêguje cierpienia. Cierpienie dotyczy zawsze
ca³ej osobowoci: cia³a, psychiki i duszy.
Choroba nowotworowa jest jedn¹ z chorób
wymagaj¹cych szczególnej troski i pomocy
ze strony spo³eczeñstwa. Dotyczy to zarówno chorych, jak i ich rodzin.
Literatura przedmiotu podaje, ¿e hospicjum, jako instytucja spo³eczna ma na celu
umo¿liwienie osobom terminalnie chorym i
ich rodzinom przezwyciê¿anie trudnych sytuacji ¿yciowych, których nie s¹ w stanie
pokonaæ wykorzystuj¹c w³asne rodki, mo¿liwoci i uprawnienia6. Hospicjum jest to
specyficzna instytucja spo³eczna, obejmuj¹ca wiat cz³owieka chorego i jego otoczenia, w tym pracowników s³u¿by zdrowia.
G³ównym celem opieki hospicyjnej jest zapewnienie integralnej opieki medycznej,
emocjonalno - duchowej, w celu zapewnienia najlepszej jakoci ¿ycia pacjenta i wsparcia jego otoczenia. Dzia³ania obejmuj¹ przeciwdzia³anie bólowi, innym dokuczliwym
objawom terminalnego okresu choroby nowotworowej i innych chorób bêd¹cych przyczyn¹ zgonu, a tak¿e ³agodzenie dyskomfortu w obliczu zbli¿aj¹cej siê mierci. Tak
sprecyzowany cel wyznacza holistyczny
czyli integralny model opieki. Jego istot¹ jest
zaspokojenie, w miarê mo¿liwoci, jak najszerszego spektrum potrzeb pacjenta i jego
rodziny7. Nale¿y podkreliæ, ¿e w opiece
hospicyjnej zasadnicz¹ rolê spe³niaj¹ grupy
dzia³aj¹ce na podstawie pracy wolontariuszy8. Celem tej opieki jest pomoc osobom
miertelnie chorym i ich rodzinom, by mog³y ¿yæ godnie, jak to mo¿liwe. Warto równie¿ zaznaczyæ, ¿e wspó³czenie hospicjum
rozumiane jest jako program lub placówka
zaspokajaj¹ca potrzeby psychiczne, spo³eczne i fizyczne pacjentów umieraj¹cych i
ich rodzin lub te¿ miejsce, a zarazem filozofia opieki nad cz³owiekiem cierpi¹cym i umieraj¹cym. Charakter oraz organizacja hospicjum zale¿y od kultury i warunków spo³ecznych i ekonomicznych danego spo³eczeñstwa, ludzi, którzy to hospicjum tworz¹, nabytych dowiadczeñ9.
D¹¿enie do przywrócenia godnoci ludzkiej mierci sta³o siê w latach 70. ubieg³ego
wieku jednym z kó³ zamachowych rozwoju
ruchu hospicyjnego i w rezultacie medycyny paliatywnej. Poprzez dzia³alnoæ hospicjum umo¿liwiono umieranie w domu, we
w³asnym ³ó¿ku, z najbli¿szymi. Ruch hospicyjny w Polsce zrodzi³ siê z potrzeby odrêbnego traktowania cz³owieka umieraj¹cego
na chorobê nowotworow¹. Jest to ruch spo³eczny oparty na zasadach wolontariatu.
Jednoczy on wszystkich ludzi pragn¹cych
nieæ pomoc terminalnie chorym i ich rodzinom. Polska sta³a siê pionierem ruchu hospicyjnego i opieki paliatywnej w Europie
rodkowej i Wschodniej. U podstaw ruchu
hospicyjnego w naszym kraju sta³y siê dzia-
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³ania osób zwi¹zanych z Kocio³em. Faktem godnym podkrelenia jest wyrana dominacja modelu opieki domowej nad innymi formami opieki paliatywnej. Mówi siê
nawet o Polskim modelu hospicjum domowego10. W 1981 roku w Krakowie zosta³o
utworzone Towarzystwo Przyjació³ Chorych
hospicjum. W 1983 roku powsta³o Hospicjum Pallotinum w Gdañsku, które za³o¿y³
ks. E. Dutkiewicz. Kolejne w Poznaniu w
1985 roku, a nastêpnie w ró¿nych regionach
kraju. Obecnie dzia³a ponad 100 placówek
hospicyjnych. Wraz z orodkami medycny
paliatywnej i poradniami jest w Polsce ponad 500 jednostek wiadcz¹cych opiekê paliatywno-hospicyjn¹11.
Hospicja s¹ miejscem, gdzie realizowane s¹ chrzecijañskie idee mi³osierdzia, caritas, gdzie w sposób bezinteresowny jedni
ludzie powiêcaj¹ siê dla drugich. Ruch hospicyjny w Polsce jest tak¿e niew¹tpliwie
przejawem tworzenia siê spo³eczeñstwa
obywatelskiego, elementem samoorganizowania siê rodowisk spo³ecznych w odpowiedzi na wa¿ne a nie rozwi¹zane problemy spo³eczne. Jest odpowiedzi¹ na kryzys
systemu opieki medycznej, jego postêpuj¹c¹ niewydolnoæ i brak w³aciwej koncepcji
opieki nad terminalnie chorym pacjentem12.
Niezwykle istotn¹ spraw¹ w obliczu choroby i umierania jest wsparcie ze strony spo³eczeñstwa, nie tylko najbli¿szych. Wsparcie spo³eczne odpowiada na potrzeby, które pojawiaj¹ siê na ró¿nego rodzaju sytuacje stresowe, do jakich nale¿y choroba.
Wsparcia udzielaj¹ osoby wyra¿aj¹ce gotowoæ niesienia pomocy z pobudek altruistycznych, poczucia wiêzi z innymi. Wsparcie spo³eczne jest definiowane jako pomoc
dostêpn¹ dla jednostki w sytuacjach trudnych oraz jako konsekwencjê przynale¿noci cz³owieka do sieci spo³ecznych. S¹ to
zachowania pomocnicze, definiowane jako
zaspokajanie potrzeb w trudnych sytuacjach, gwarantowane przez osoby znacz¹ce i grupy odniesienia13. G³ówne aspekty
wsparcia, którego mo¿e udzielaæ rodzina
chorego we wspó³pracy z zespo³em hospicyjnym to:
 wsparcie emocjonalne,
 wsparcie wartociuj¹ce,
 wsparcie intrumentalne - dostarczenie
konkretnej pomocy, wywiadczenie us³ug
zwi¹zanych z potrzebami w chorobie, takich
jak zakup leków, za³atwienie formalnoci
fnansowych, itp.;
 wsparcie informacyjne - udzielanie informacji pomocnych w rozwi¹zywaniu istniej¹cych problemów osobistych i rodzinnych chorego14.
Nale¿y wspomnieæ o dzia³alnoci wiatowej Organizacji Zdrowia, która w latach
osiemdziesi¹tych XX wieku zajê³a siê problemem opieki hospicyjnej. Powo³ana przy

niej Komisja Ekspertów opracowa³a zalecenia odnonie leczenia objawowego choroby
nowotworowej ze szczególnym uwzglêdnieniem leczenia bólu nowotworowego (1986).
W 1990 roku opracowano zasady ca³ociowej opieki nad ludmi umieraj¹cymi. Wówczas pojawi³ siê termin opieki paliatywnej,
która jak p³aszcz, opoñcza (pallium) ma os³aniaæ umieraj¹cego cz³owieka i jego najbli¿szych. Jak wynika z za³o¿eñ, medycyna
paliatywna zajmuje siê ca³ociowo cierpieniem chorego, stanem jego cia³a i duszy, a
tak¿e opiek¹ nad rodzin¹ osoby ciê¿ko chorej a póniej - osieroconej. Zatem w opiece
hospicyjnej - paliatywnej odpowiednie osoby staraj¹ siê stworzyæ godne warunki choremu w etapie koñcz¹cego siê ¿ycia, bêd¹cego przewa¿nie czasem w bardzo dramatycznym stanie fizycznym i duchowym, czêsto bardzo samotnym, zgnêbionym, wyczekuj¹cym iskry nadziei.
Fenomen opieki hospicyjnej i jej rewolucyjny charakter polega na tym, ¿e priorytetem jest opieka nad tymi pacjentami, którzy
ju¿ nie powróc¹ do zdrowia. Opieka ta powinna zapewniæ choremu najwiêkszy mo¿liwy do osi¹gniêcia komfort fizyczny i psychiczny dziêki systematycznemu, opartemu
na bardzo powa¿nej pracy klinicznej, leczeniu objawowemu. Celem tego leczenia jest
przeprowadzenie chorego przez terminalny
okres choroby z minimum dolegliwoci, w
sposób pozwalaj¹cy zachowaæ godnoæ
osobist¹15.
Jak wynika z analizy literatury przedmiotu, podstaw¹ wszelkich dzia³añ odnosz¹cych
siê do osoby ludzkiej w ramach opieki hospicyjnej jest przyjêcie integralnej koncepcji cz³owieka i niesienie pomocy zarówno w aspekcie choroby cia³a, jak i pomocy psychicznej i
duchowej. W oparciu o najwazniejsze wartoci chrzecijañskie ruch hospicyjny:
 Programuje i realizuje opiekê hospicyjn¹ dla chorego i jego rodziny, zajmuj¹c siê
tak¿e rodzinami osieroconymi.
 Odznacza siê odpowiedni¹ formacj¹
duchow¹ opart¹ na wartociach chrzecijañskich.
 Dba o formacjê, organizuj¹c dni skupienia, rekolekcje i wiêta hospicyjne.
 Jest sprzeciwem wobec szerz¹cej siê
eutanazji.
 Stale uwra¿liwia spo³eczeñstwo na problemy zwi¹zane ze mierci¹.
 Dzia³a poprzez autonomiczne, samodzielne pod wzglêdem prawnym i finansowym
jednostki organizacyjne odznaczaj¹ce siê
ró¿norodnoci¹ w dzia³aniu i organizacji.
 Wspó³pracuje z wydzia³ami zdrowia i
pomocy spo³ecznej, krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnym zakresie dzia³ania, pozyskuje rodki finansowe potrzebne do realizacji zadañ hospicyjnych16.
Nale¿y podkreliæ, ¿e dzi opieka hospi-

cyjna stanowi alternatywê wobec tocz¹cych
siê na wiecie debat na temat eutanazji,
sensu cierpienia, wobec poczucia osamotnienia i odrzucenia przez spo³eczeñstwo ludzi nieuleczalnie chorych. Jest to z pewnoci¹ miejsce godnej i spokojnej mierci. Panuje tutaj odpowiednia postawa wobec kwestii umierania, g³oszona jest akceptacja
mierci i jej nieuchronnoci. Hospicja przeciwstawiaj¹ siê tezie, ¿e mieræ to zarazem
klêska chorego i personelu medycznego.
Odpowiednia opieka ³agodzi dolegliwoci,
pozwala przygotowaæ siê choremu i jego
rodzinie na mieræ. W tego rodzaju instytucji opieka nad chorym sprawowana przez
interdyscyplinarny zespó³ skupia siê na fizycznych, psychicznych oraz duchowych i
spo³eczno-kulturowych aspektach choroby.
Dlatego te¿ w sk³ad zespo³ów terapeutycznych, oprócz lekarzy i pielêgniarek i opiekunów medycznych, wchodz¹ równie¿ psychologowie, terapeuci, duchowni i pracownicy socjalni, farmaceuci, fizjoterapeuci zajêciowi, jak równie¿ wolontariusze. Pacjenci, u których leczenie przewlek³ej choroby
nie przynosi oczekiwanych efektów musz¹
zmierzyæ siê z potwornym ³adunkiem emocjonalnym, jaki niesie postawiona diagnoza. Wród towarzysz¹cych im lêków mo¿na wyró¿niæ trzy grupy: w wymiarze fizycznym, psycho-spo³eczno-ekonomicznym i
duchowym.
Opieka paliatywna realizowana jest w
Polsce w formie opieki ambulatoryjnej, domowej lub stacjonarnej w oddziale lub w
hospicjum stacjonarnym17. Nale¿y podkreliæ znaczenie opieki w domu pacjenta, która jest jedn¹ z podstawowych i najczêstszych form wiadczenia opieki paliatywnohospicyjnej. Wed³ug Wytycznych (Rekomendacji) Rady Europy (2003) Komitetu
Ministrów dla pañstw cz³onkowskich dotycz¹ce organizacji opieki paliatywnej, podstawow¹ zasad¹ opieki paliatywnej jest zapewnienie choremu dostêpu do opieki w
czasie i warunkach zgodnych z jego klinicznymi potrzebami i osobistymi preferencjami. Chorzy bowiem powinni mieæ prawo do
korzystania z paliatywnej opieki domowej na
ka¿dym etapie przewlek³ej, postêpuj¹cej
choroby, zawsze w momencie, kiedy wzrasta intensywnoæ niekorzystnych objawów,
takich jak ból, dusznoæ, wymioty, os³abienie, itd. Zespó³ domowej opieki hospicyjnej
sk³ada siê z wykwalifikowanych pielêgniarek, konsultuj¹cych lekarzy, pracowników
socjalnych, psychologów, rehabilitantów,
ksiêdza i wolontariuszy, którzy sprawuj¹
opiekê nad chorymi w ich domach18. Poczucie opieki ma nie tylko pacjent, ale i jego
rodzina, która w pe³ni zaaga¿owana w troskê nad chorym nie czuje siê osamotniona i
bezradna. W wiadomoci spo³ecznej nadal to dom jest po¿¹danym miejscem do

P. Kaniok, Historia rozwoju opieki hospicyjnej, (w:) Formy opieki, wychowania i wsparcia w reformowanym systemie pomocy spo³ecznej, J. Br¹giel, S. Badora
(red.), Opole 2005, s. 579.
10
M. Ho³ubicki, Opieka paliatywna i hospicyjne w Polsce, (w:) Czlowiek nieuleczalnie chory, B. L. Block, W. Otrêbski (red.), Lublin 1997, s. 16.
11
Tam¿e, s. 21-22.
12
J. Dr¹¿kiewicz (red.), W stronê cz³oweika umieraj¹cego: o ruchu hospicjów w Polsce, Uniwersytet Warszawski Instytut Socjologii, Warszawa 1989, s. 98.
13
H. Sêk, R. Cielak, Wsparcie spo³eczne - sposoby definiowania, rodzaje i ród³a wsparcia. Wybrane koncepcje teoretyczne, (w:) Wsparcie spo³eczne, stres i
zdrowie, H. Sêk, R Cielak (red.) Warszawa 2006, s. 20.
14
Tam¿e, s. 77.
15
Z. Waleszczuk, W trosce o cz³owieka umieraj¹cego. Geneza hospicjum w Polsce, Wyd. Lamis, Wroc³aw 2004, s. 70.
16
http://www.hospicjum.tychy.pl/ruch-hospicyjny-idea-opieki-hospicyjnej z dn. 30. 04 2012 r.
17
A. Bartoszek, Cz³owiek w obliczu cierpienia i umierania..., dz. cyt., s. 78.
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prze¿ywania mierci. Opieka domowa jest,
jak stwierdzono wy¿ej, zasadnicz¹ form¹
opieki paliatywnej. Pewn¹ rolê odgrywaj¹
tutaj równie¿ wzglêdy ekonomiczne. Koszty opieki paliatywnej nad chorym z zaawansowan¹ chorob¹ nowotworow¹, który przebywa w domu, s¹ o wiele ni¿sze ni¿ koszty
hospitalizacji.
Wiêkszoæ ludzi nawet jeli jest otoczona bliskimi, którzy s¹ zdolni i chêtni nieæ
pomoc, woli przebywaæ w ostatnim okresie
¿ycia w swoim w³asnym rodowisku, pod
warunkiem jednak, ¿e mo¿liwe bêdzie z³agodzenie bólu i innych dokuczliwych objawów oraz ¿e bêd¹ mieæ zapewnione poczucie bezpieczeñstwa fizycznego i psychicznego. Hospicjum domowe, choæ w dalszym
ci¹gu pozostaje podstawow¹ form¹ opieki
nad terminalnie chorymi, musi byæ jednak
czêci¹ komplementarnego systemu opieki nad umieraj¹cymi, w którym chory ma
³atwy dostêp do innych form opieki, szczególnie stacjonarnych - czyli hospicjum stacjonarnego lub oddzia³u medycyny paliatywnej. Bardzo czêsto stan chorego i jego sytuacja rodzinna nie pozwalaj¹ na pobyt we
w³asnym domu. Wtedy te¿ znajduje siê dla
niego miejsce w hospicjum stacjonarnym.
Tutaj równie¿ tworzona jest dla chorego taka
atmosfera, aby poczu³ siê jak w domu.
Oprócz opieki medycznej oferowane s¹ tutaj ró¿nego rodzaju zabiegi pielêgnacyjne,
rehabilitacyjne, przynosz¹ce ulgê itp. Hospicjum, jak wspomniano, zapewnia ca³odobow¹ opiekê lekarsk¹ i pielêgniarsk¹ dla nieuleczalnie chorych w terminalnym okresie
¿ycia. Bardzo wa¿nym elementem pracy
opieki hospicyjnej, jeli nie najwa¿niejszym,
jest uwolnienie pacjenta od bólu. Zasadniczym celem tego typu placówki jest poprawa jakoci ¿ycia chorych i ich rodzin poprzez
leczenie objawowe, zwalczanie bólu, ³agodzenie cierpieñ psychicznych, duchowych.
Chory i jego rodzina otrzymuj¹ równie¿
wsparcie socjalne, materialne. W Polsce
hospicja uzyskuj¹ finansowanie w ramach
kontraktu z NFZ, ale czêsto s¹ wspierane
finansowo tak¿e przez samorz¹dy terytorialne, organizacje pozarz¹dowe, sponsorów i
osoby prywatne. W naszym kraju paliatywna opieka domowa przyjmuje najczêciej
formê hospicjum domowego, b¹d w przypadku pacjentów z ustabilizowanymi objawami - wizyt domowych lekarza specjalisty
medycyny paliatywnej, w ramach opieki poradni specjalistycznej.
Karta hospicjum opracowana w 1991 r.,
og³oszona na I Zjedzie Forum Ruchu Hospicyjnego w Gdañsku w 1992 roku mówi,
¿e:
 Hospicjum powo³uje siê do sprawowania wszechstronnej opieki medycznej, psychologicznej, duchowej i spo³ecznej nad
chorymi, znajduj¹cymi siê w terminalnym
okresie choroby nowotworowej oraz dla

opieki nad ich rodzinami.
 Celem hospicyjnej opieki jest umo¿liwienie choremu najpe³niejszego prze¿ycia
terminalnego okresu choroby poprzez leczenie objawowe, pielêgnacjê oraz towarzyszenie choremu i jego rodzinie w trudnej drodze cierpienia, jaka przechodz¹.
 Aby to osi¹gn¹æ, opiekê i towarzyszenie choremu podejmuje zespó³ hospicyjny,
w sk³ad którego wchodz¹: lekarze, psycholodzy, socjolodzy, pielêgniarki, farmaceuci,
osoby duchowe i pracownicy niemedyczni
przez wspó³pracê z rodzin¹ chorego.
 Dzia³alnoæ hospicjum mo¿e byæ prowadzona jako: Zespó³ Opieki Domowej,
Hospicjum stacjonarne, Szpitalny oddzia³
hospicyjny zapewniaj¹cy choremu równie¿
opiekê hospicyjn¹ w domu, Oddzia³ Opieki
Dziennej.
 Hospicjum mo¿e dzia³aæ pod patronatem instytucji pañstwowych, organizacji spo³ecznych, samorz¹dowych, Kocio³a i innych. Patronat okrela za³o¿enia i zasady
opieki hospicyjnej.
 Organizacja wewnêtrzna, jej struktury,
ich funkcje i regulamin stanowi¹ zadania
w³asne i autonomiczne ka¿dego hospicjum19.
Zadaniem personelu hospicjum jest
wspomaganie rodziny w czasie trwania choroby i w okresie sieroctwa. Wspó³czesne
leczenie paliatywne, opieka hospicyjna to
kompleksowe profesjonalne postêpowanie
wobec chorych, u których zawiod³o leczenie przyczynowe oraz wobec ich rodzin.
Osoby pos³uguj¹ce w ruchu hospicyjnym s¹
bardzo blisko osoby cierpi¹cej. S¹ wiadkami jej fizycznego bólu i najbardziej intymnej chwili - momentu mierci i dlatego nie
bez powodu wielu pracowników i wolontariuszy mówi o wyró¿nieniu, jakiego dowiadczyli, bêd¹c wybranymi przez chorego na
towarzyszenie w³anie w tym momencie20.
Na bazie hospicjum czêsto s¹ organizowane poradnie i wyjazdowe zespo³y opieki
paliatywnej. Pacjenci s¹ przyjmowani do
opieki paliatywnej wskutek skierowania lekarza rodzinnego, ale w oczywistych przypadkach skierowanie takie nie jest konieczne by zostali objêci opiek¹ paliatywn¹. W
du¿ych aglomeracjach miejskich s¹ organizowane orodki opieki dziennej, które uzupe³niaj¹ dzia³ania orodków stacjonarnych
oraz zespo³ów opieki domowej. Obejmuj¹
opiek¹ przede wszystkim chorych mieszkaj¹cych w pobli¿u, znajduj¹cych siê w pierwszej fazie choroby terminalnej. Orodki pobytu dziennego umo¿liwiaj¹ korzystaj¹cym
z ich us³ug uzyskanie optymalnej jakoci
¿ycia mimo zaawansowania choroby.
Hospicjum to miejsce, gdzie nie tylko
wa¿na jest opieka medyczna, ale przede
wszystkim, gdzie panuje atmosfera ¿yczliwoci i troski, która pomaga umieraæ i godziæ siê z kresem ¿ycia. Defnicja opieki pa-

liatywno-hospicyjnej wskazuje, ¿e jest to
sposób postêpowania poprawiaj¹cy jakoæ
¿ycia pacjentów i ich rodzin staj¹cych wobec problemów zwi¹zanych z chorob¹ zagra¿aj¹c¹ ¿yciu, poprzez zapobieganie i ³agodzenie cierpienia, wczesn¹ identyfkacjê
problemów oraz jak najlepsz¹ ocenê i leczenie bólu, a tak¿e rozwi¹zywanie innych problemów fzycznych, psychosocjalnych i duchowych21. Dlatego te¿ pomoc psychologiczna od lat ma ugruntowan¹ pozycjê w opiece paliatywno-hospicyjnej. W pracy z osobami w terminalnej fazie choroby oraz ich
rodzinami niezbêdna jest wiedza na temat
specyfki przebiegu tego okresu, zarówno u
pacjenta, jak i w jego najbli¿szym otoczeniu. Stany, takie jak smutek, niepokój, czêsto wystêpuj¹ u osób w terminalnej fazie
choroby nowotworowej czy u cz³onków rodziny chorego. Zadaniem psychologa jest
ocena, czy te reakcje s¹ przystosowawcze,
adaptacyjne do choroby, czy wykraczaj¹
poza normê i s¹ ju¿ zaburzeniami lêkowymi
lub depresj¹22.
Oprócz wymienionych typów opieki hospicyjnej istniej¹ tak¿e porednie formy, takie jak orodki opieki paliatywnej jako wydzielone oddzia³y stacjonarne zajmuj¹ce siê
krótkotrwa³¹ hospitalizacj¹ chorych. Tutaj
tak¿e opieka musi byæ realizowana poprzez
sam¹ terapiê medyczn¹ lub szeroko rozumiany typ opieki, w sk³ad którego wchodz¹
zarówno zabiegi medyczne, jak i pomoc
duchowa i psychologiczna23.
Ka¿da z tych form opieki oparta jest o
trzy kategorie zasad dotycz¹cych organizacji pracy hospicyjnej, postêpowania zarówno z pacjentami, jak i oddzia³ywania na rodowisko. W procesie organizacji pracy wa¿na jest zasada subsydiarnoci, w której opieka hospicyjna oraz kontynuowane podczas
jej trwania leczenie uzupe³niaj¹ us³ugi wiadczone przez s³u¿bê zdrowia i podlegaj¹ jej
kierownictwu. Ogromne znaczenie ma zasada integracji dzia³añ wspieraj¹cych. Wed³ug niej opieka hospicyjna powinna ³¹czyæ
w sobie w sposób kompleksowy wszystkie
dzia³ania zmierzaj¹ce ku zneutralizowaniu
bólu fizycznego i psychicznego. Jest to bardzo wa¿ne z uwagi na wiadomoæ chorego dotycz¹c¹ nadchodz¹cej mierci i zwi¹zanym z tym cierpieniem24. Dlatego te¿ tak
wa¿na jest zasada pracy zespo³owej, która
musi byæ uwarunkowana ustawiczn¹ opiek¹ i sta³¹ dyspozycyjnoci¹ personelu wobec umieraj¹cego a¿ do koñca. Niezmiernie istotn¹ jest zasada dobrowolnoci i
otwartoci s³u¿by. Praca w hospicjum musi
opieraæ siê na bezinteresownej solidarnoci miêdzyludzkiej. Szczególn¹ grupê opiekunów stanowi¹ tutaj wolontariusze, odznaczaj¹cy siê takimi cechami, jak wra¿liwoæ,
empatia, tolerancja, cierpliwoæ, wewnêtrzny spokój, dojrza³oæ. Do grupy zasad zwi¹zanych z postêpowaniem z pacjentami na-
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le¿y zasada respektowania podmiotowoci
pacjenta. Chory ma prawo do samostanowienia i nie wolno go w niczym ograniczaæ.
W myl tej zasady celem opieki hospicyjnej
jest wspieranie i zastêpowanie chorego w
sytuacjach, które go przerastaj¹, jak równie¿ stwarzanie warunków do samodzielnego dokonywania wyborów na podstawie w³asnego wiatopogl¹du moralnego i oceny
swego po³o¿enia. W przypadku utraty przez
chorego wiadomoci, opiekun powinien siê
kierowaæ zasad¹ jego domniemanej woli25.
Trzeci¹ kategori¹ zasad, dotycz¹c¹ pracy hospicjum, s¹ zasady oddzia³ywania na
rodowisko. Pierwsz¹ jest zasada rozci¹gania opieki na rodzinê pacjenta. Polega ona
na wspomaganiu osób wchodz¹cych w
sk³ad najbli¿szego otoczenia chorego lub
pozostaj¹cych z nim w ¿ywej relacji emo-

cjonalnej oraz ³agodzeniu napiêæ. Poniewa¿
opieka sprawowana nad chorym naturalnie
zaciera granice pomiêdzy opiekunem, pacjentem a jego rodzin¹, stanowi ona integraln¹ czêæ opieki jak¹ sprawuje siê nad sam¹
rodzin¹ zarówno w czasie choroby, jak i po
mierci pacjenta26. W pracy hospicjum wa¿ne jest pozyskiwanie sojuszników w celu zapewnienia w³aciwego rozwoju dzia³alnoci
hospicyjnej. Spe³nianie tej zasady przyczynia siê do pozyskiwania sponsorów, rodków materialnych oraz ludzi chêtnych do
pracy z chorymi i i ch rodzinami. Niezwykle
istotne dla wszystkich jest dzia³anie na rzecz
w³¹czania dzia³alnoci hospicyjnej w ramy
polityki spo³ecznej i ochrony zdrowia w pañstwie27.

Wsparcie udzielane przez odpowiednie
instytucje spo³eczne stwarza olbrzymie
mo¿liwoci psychicznego oddzia³ywania,
przezwyciê¿ania stresów, apatii, biernoci,
poczucia mniejszej wartoci i w³asnej nieu¿ytecznoci. Obecnoæ w spo³eczeñstwie
instytucji, umo¿liwia przezwyciê¿anie trudnoci zwi¹zanych z funkcjonowaniem w
chorobie, przywraca radoæ i sens ¿ycia28.
Tak¹ niezwyk³¹ rolê we wspó³czesnym spo³eczeñstwie pe³ni¹ z pewnoci¹ hospicja.
Dzia³alnoæ takich placówek powinna byæ
wspierana przez ró¿norodne instytucje, a
tak¿e przez najwy¿sze organy pañstwowe.
Poziom opieki i rodzaj udzielanego wsparcia cz³owiekowi terminalnie choremu i u
progu mierci wiadczy o stopniu humanizacji i kultury danego spo³eczeñstwa.
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