
S staranjem dializne populacije in porastom resnih komorbidnih stanj, ki

zahtevajo celostno obravnavo dializnih bolnikov, se izvenbolnišnični dializni

center v gorenjski regiji vse bolj vključuje v paliativno mrežo oskrbe bolnikov.

OZADJE

METODA

OPIS PRIMERA

V pogovoru z bolnikom smo se v luči upoštevanja njegovih vrednot soočili z

odločitvijo, da si dializnega zdravljenja ne želi, saj mu jemlje preveč časa, ki bi

ga sicer preživel s svojci. Novonastala ledvična okvara ni bila opredeljena, s CT

prikazom trebuha je bila izključena obstrukcija. Ugotovili smo, da je bolnik

anuričen in hipervolemičen, na UZ pregledu trebuha je bila vidna blaga

dilatacija votlega sistema ledvice, ki med hospitalizacijo ni bila izražena.

Ponudila se je možnost vstavitve nefrostome, kar bi gospodu omogočilo bivanje

doma.

Povezali smo se z zdravnico iz mobilne paliativne enote, ki je prevzela oskrbo v

domačem okolju. Gospod je bil hvaležen za tako odločitev in za upoštevanje

njegove volje. Kljub povsem jasni paliativni situaciji, smo izkoristili možnosti,

ki jih ponuja napredek v medicinskem znanju za razrešitev obstrukcije in

bolniku in njegovi družini omogočili kvaliteten čas v domačem okolju. Gospod

je na ekipo naslovil ganljivo pismo, v katerem se je zahvalil za to, da je bil

slišan.

ZAKLJUČEK

Dani primer izpričuje potrebo po vzpostavitvi »paliativnega konzilija«, v

katerem bi zdravnik iz paliativne enote povezal in vzpostavil komunikacijo med

osebnim oziroma domskim zdravnikom, nefrologom v izvenbolnišničnem

dializnem centru, bolnikom in njegovimi svojci pri oblikovanju individualnega

načrta obravnave.

V zadnjih 5 letih smo s sodelovanjem paliativne službe pri 6 kroničnih dializnih

bolnikih s spremljajočim paliativnim malignim obolenjem, hudim srčnim

popuščanjem ali napredovalo demenco zmanjševali dializni program. Stalna

strokovna povezava med nefrologom in paliativno ekipo je bolniku in svojcem

bolnika nudila podporo in varnost, dializnemu osebju, ki je spričo večletnega

zdravljenja dializnega bolnika tudi čustveno vpeto v proces odločanja, pa

olajšalo odločitve.

Sodelovanje med mobilno paliativno enoto in izvenbolnišničnim dializnim

centrom prikazujemo na primeru 66-letnega bolniika, akademskega slikarja, z

razširjenim adenokarcinomom sigmoidnega kolona in z izčrpanimi možnostmi

zdravljenja, ki so ga po odpustu iz regionalne bolnišnice napotili v

izvenbolnišnični dializni center za nadaljevanje dializnega zdravljenja.
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