Országos Onkológiai Intézet
Palliatív Mobil Team
Betegtájékoztató

1

Kedves Páciensünk!
Mindannyian tudjuk, hogy a rosszindulatú daganatos betegségek, és az
azok ellen alkalmazott kezelések nagy megterhelést rónak a súlyos
betegséggel küzdő egyénre, és családjára egyaránt.

A gyógyító

folyamat során nemcsak a fizikai tünetekkel, panaszokkal kell
megküzdeni, hanem mentális, lelki, sőt anyagi-szociális kihívásokkal
is szembe kell nézni.
Éppen

emiatt,

a

daganatellenes

kezelésekben

alkalmazott

legmodernebb szemlélet szerint a tumor gyógyítása mellett, már a
diagnózis felállításától kezdve a betegségből, vagy annak kezeléséből
fakadó fizikai tünetek, valamint egyéb lelki-családi nehézségek
feltárása, és megoldása a betegeink életminőségének megtartása
érdekében egyformán fontos.
Ezt a modern szemléletet felismerve, az elsők között hozta létre
intézményünk a Palliatív Mobil Teamet, azt a támogató csoportot,
melynek elsődleges feladata a terápiás folyamat közben jelentkező
testi-lelki-anyagi megterhelés csökkentése.
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Mit jelent a palliáció?
A palliáció a tünetek enyhítését jelenti.

A kifejezést az egészségügyben széles körben
használják olyan kezelésekre vagy beavatkozásokra (beleértve a
sebészeti beavatkozásokat is), amelyek a fájdalom vagy más tünetek
enyhítésére összpontosítanak. Nagyon fontos, hogy a palliatív
beavatkozások nem korlátozódnak szükségszerűen

az életvégi

állapotok ellátására.

Mit jelent az SHS (Serious Health-related Suffering= Egészségi
Állapothoz Kapcsolódó Súlyos Szenvedés)?
Az egészséget érintő bármely olyan betegséggel
vagy sérüléssel járó súlyos szenvedés, melynek
enyhítésére orvosi beavatkozás nélkül már nincs
mód, illetve az veszélyezteti a testi, szociális, spirituális és/vagy az
érzelmi funkciókat.
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Mit jelent a palliatív gondoskodás?
A palliatív gondoskodás (PC-Palliative Care)
személyközpontú,

cselekvő,

holisztikus

szemléletű ellátás, minden SHS-sel élő korosztály számára. Célja a
betegek, családtagjaik, valamint a gondozóik életminőségének
javítása.

Kinek segít a Palliatív Mobil Team?

Ez az ellátás segít a betegnek abban, hogy
mind testileg, mind lelkileg jobban érezhesse
magát és ezzel együtt javítsa a személy
fizikális, érzelmi és szociális életminőségét egyaránt.
A Team tagjai azon betegeket látogatják, akiknél a kezelőorvos jelzi a
palliatív konzultáció szükségességét. Erre sor kerülhet valamilyen
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panasz, tünet megoldásának, illetve a beteg további ápolásának,
gondozásának megszervezése céljából is.
A team konzultációs lehetőséget biztosít, a beteg kezelését továbbra is
a kezelőorvosa koordinálja.

Hogyan segít a Palliatív Mobil Team?
A team szorosan együttműködik a beteg gondozásában részt vevő más
szakemberekkel. Célja az ellátás jobbítása, annak érdekében, hogy a
beteg a legmegfelelőbb kezelést kaphassa és adott esetben minél
hamarabb távozhasson az akut kórházi osztályról, illetve, hogy
fekvőbeteg ellátás helyett ambuláns ellátást kaphasson.
A munkacsoport a kezelőorvos bevonásával személyre szabott
palliatív ellátási tervet készít, amelyet megelőz a beteggel, és
családjával folytatott többszöri konzultáció.
Segítik a beteg további ápolásának, tüneti ellátásának, lelki és
szociális támogatásának megtervezését a beteg otthonában, vagy
fekvőbeteg intézményben, az igények szerint.
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Milyen szakemberek vesznek részt a Palliatív Mobil Team
munkájában?

A szakmai követelményeknek megfelelően, a
kórházi palliatív támogató team több szakterület
szakemberét

magában

foglaló

munkacsoport,

legalább egy szakorvossal és egy szakápolóval. Tagjai rendelkeznek
olyan palliatív képesítéssel, melyet országos szakmai testület
akkreditált.
Az OOI Palliatív Team tagjai: szakorvos, szakápoló, szociális
munkás, és szakpszichológusok.

Hogyan igényelhető a Palliatív Mobil Team szolgáltatása?
A Palliatív Mobil Team elsődlegesen a kezelőorvosok jelzése alapján
látja el a betegeket. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy testi, szociális,
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spirituális vagy érzelmi támogatásra van szüksége, jelezze nehézségeit
kezelőorvosának, aki továbbítja igényét a team felé.

Kérdéseivel, panaszaival közvetlenül is fordulhat a Palliatív Mobil
Teamhez.

Elérhetőségünk:
OOI Palliatív Team 8. épület
Horváth Orsolya, klinikai onkológus, palliatív szakorvos
Jakus Nikoletta koordinátor, hospice szakápoló
Telefon: 06 1 224 8600/3580 m.
A tájékoztató átadásának ideje:…………………………………………….

Aláírás:……………………………………………………………………..
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Kapcsolódó szakirodalom:
http://pallipedia.org/serious-illness/
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve a daganatos felnőtt betegek teljes körű hospice és palliatív ellátásáról (hatályos:
2017.10.04 - ) 2017. EüK. 15. szám EMMI szakmai irányelv
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
Redefining Palliative Care—A New Consensus-Based Definition (Lukas Radbruch MDa, Accepted 24 April 2020, Available online 6 May
2020. https://www.sciencedirect.com)
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