
Potrebe umirućih bolesnika

*  Ublažavanje boli.
*  Očuvanje samopoštovanja.
*  Pažnja i pripadanje.
*  Suosjećanje.
*  Komunikacija.

Faze reagiranja na bolest, smrt, umiranje poimanje 
smrti ovisi o etničkoj i vjerskoj pripadnosti, bolesti, so-
cijalnom i ekonomskom statusu.

tko Je korisnik PaliJatiVne skrbi?

Umirući bolesnik i njegova obitelj.

kako se ostVaruJu cilJeVi u PaliJatiVnoJ 
skrbi?

vRad u palijativnoj skrbi oplemenjuje pojedinca i 
može promjeniti društvo kojem pojedinac pripada. 

Za postizanje boljeg zdravlja uz 
svakodnevnu molitvu potrebno je:

vNesebično voljeti druge. Ljubav je najbolji znak do-
brog duševnog zdravlja.

vSvaki dan učinite barem jedno dobro djelo (posjet 
bolesniku, starom i nemoćnom susjedu, umirućem..), to 
i Bog nagrađuje.

vSlušajte uvijek svoju savjest, ona je najbolji vođa 
kroz život. Bog nam kroz nju govori što treba činiti, a 
što izbjegavati.

Što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vje-
ru, a djelâ nema? može li ga vjera spasiti?ako 
su koji brat i sestra goli i bez hrane svagda-
nje, pa im tko god od vas rekne: “hajdete u 
miru, grijte se i sitite”, a ne da dadnete im što je 
potrebno za tijelo, koja korist? tako i vjera, ako 
nema djelâ mrtva je u sebi.  (Jak 2, 14 -17)

U       složenosti situacije, prvi nježan a sigu-
ran korak je, palijativnom skrbi usmjer-

iti se u pomaganju teško bolesnima, starim 
i nemoćnim franjevcima, kako bi osjetili da 
smo svi jedna obitelj. uočiti  potrebne i naučiti 
procijeniti kako i gdje se usmjeriti s obzirom na 
potrebu (svećenik, liječnik, socijalna služba...) 
Pomoći sestrama i braći svim srcem da znaju 
da nisu sami, da vrate svoje dostojanstvo i 
ljubav. Povezati i zdravstveno prosvjećivati i 
njihove obitelji te pomoći u snalaženju u no-
vonastalim situacijama. ostvarivati pomoć u 
kući, a gdje je to moguće povezivati bolesnike 
istih zdravstvenih problema.

kao velika Duhovna obitelj služimo i živimo 
svoju vjeru u zajedništvu i služenju. razni 

su nam darovi, iskoristimo ih najbolje što zna-
mo i možemo. 

svjesni zajedništva u velikoj franjevačkoj 
obitelj, naše veliko bratstvo prepoznavši 

svoje potrebe odlučilo se pokrenuti.  

služeći Gospodinu i pomažući starima i 
nemoćnima,  trebamo probuditi i produbiti 

vlastitu vjeru i tako postati svjedocima istine i 
svjetla koje nas vodi.

Franjevački svjetovni red i franjevačka 
mladež svojim milosrdnim djelovanjem 

Žele biti svjedoci primljene i uzvratne ljubavi 
i milosti koja im je data od Gospodina. 
Članove Fsr - a i Frame želimo senzibilizirati 
i educirati za pomoć i palijativnu skrb, stručno 
obućiti i stvoriti grupe koje će moći pomagati u 
složenim životnim situacijama staroj, bolesnoj 
i nemoćnoj braći i sestrama, svjetovnim fra-
njevcima, pa i drugima koliko budemo mogli.

Što Je PaliJatiVna skrb

Palijativna skrb je pristup, kojim se bolesnicima 
suočenim sa smrtonosnom bolešću i njihovim obitelji-
ma unapređuje kvaliteta života. Čini se to kroz 
sprječavanje i olakšavanje simptoma sredstvima 
ranog otkrivanja, procjene i liječenja boli, te kroz 
olakšavanje ostalih psihičkih, psihosocijalnih i duhovnih 
problema.
(SZO, Svjetska zdravstvena organizacija, 2002).

Hospicij je i filozofija skrbi i moderna zdravstvena 
ustanova s nizom sistema pružanja pomoći ljudima na 
kraju života, a njihovim njegovateljima, čak i nakon 
smrti, u žalovanju. Zbog poistovjećivanja sa starijim 
značenjima danas prevladava naziv palijativna skrb 
odnosno palijativna medicina. 

Bol i drugi simptomi imaju uz svoju organsku sastavnicu 
i svoju emocionalno - psihološku, društvenu i duhovnu 
sastavnicu (Cicely Saunders, 1967.) 

Smrt - jedina sigurna činjenica ljudskog života
Umiranje - dio životnog ciklusa

Palijativna skrb prema - SZO:

 *  Potvrđuje život.
 *  Umiranje smatra normalnim procesom.
 *  Ne ubrzava niti odgađa smrt.
 *  Osigurava olakšanje boli i ostalih 
    tegobnih simptoma.
 *  Objedinjuje psihološke i duhovne oblike skrbi.
 *  Pomaže obitelji u njezi bolesnika i 
    vlastitom žalovanju.

cilJeVi PaliJatiVne skrbi

 *  Smanjiti bol i patnju.
 *  Omogućiti mirnu i dostojanstvenu smrt.
 *  Pružiti olakšanje obitelji.
 *  Pružiti emocionalnu i duhovnu potporu.
 *  Smanjiti troškove zdravstvene zaštite.
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