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 Otrzymali Państwo tę ulotkę, ponieważ stan  
 

 

 

jest bardzo poważny i są to prawdopodobnie jego/jej ostatnie dni 
życia. Świadomość, czego można się spodziewać, może pomóc 
poradzić sobie w tym trudnym okresie.  
 
W tej ulotce opisano zmiany fizyczne, które mogą mieć miejsce, 
oraz charakter opieki, jakiej wymaga umierająca osoba. Proszę 
kierować do nasz wszelkie obawy, niezależnie, jak błahe mogą się 
wydawać.  
 
 

Rozpoznawanie stanu agonalnego  
Trudno rozpoznać, kiedy chory wkracza w ostatnie dni i godziny 
swojego życia. Gdy zespół, który opiekuje się pacjentem, 
przekonany jest o zbliżającej się śmierci chorego — mającej 
nastąpić w ciągu najbliższych godzin lub dni — wyjaśni powody, 
które kryją się za takim przekonaniem.  
 
Państwa pytania zawsze zostaną omówione przez zespół. Jeśli 
jest to możliwe, personel medyczny omówi z pacjentem zmiany 
w stanie zdrowia fizycznego oraz decyzje, jakie należy podjąć 
w kontekście opieki, jednak stan chorego u kresu życia może być 
zbyt poważny na taką rozmowę. Dlatego też zdanie najbliższych 
bardzo się liczy podczas planowania i zapewnienia najlepszej 
opieki nad każdym pacjentem.  
 
Niektórzy umierają bardzo szybko bez ostrzeżenia, natomiast inne 
osoby odchodzą z tego świata stopniowo w ciągu kilku dni. Zdarza 
się również, że stan osób, które zostały uznane za umierające, 
poprawia się i stabilizuje. Każdego dnia personel medyczny 
sprawdza, czy rodzaj opieki, którą otoczeni są pacjenci, jest 
prawidłowy w ich aktualnym stanie. Jeśli następują znaczne 
zmiany, personel omówi je z Państwem.  
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Priorytety zindywidualizowanej opieki  
Gdy zespół opiekujący się pacjentem jest przekonany o zbliżającej 
się śmierci chorego, chce mu zapewnić zindywidualizowaną, 
dostosowaną do potrzeb opiekę. Zastanawiają się pewnie 
Państwo, co jest teraz najważniejsze. Te kwestie należy omówić z 
personelem medycznym. Poniżej podaliśmy przykłady kwestii 
uznawanych często za ważne: 
 
● Miejsce świadczenia opieki  
Niektóre osoby mają jasną wizję, gdzie chcą spędzić swoje 
ostatnie dni. Jednak takie pomysły mogą się zmienić z czasem. 
Zespół opiekujący się pacjentem omówi z Państwem praktyczne 
aspekty opieki i dołoży wszelkich starań, aby spełnić indywidualne 
życzenia.  
 

● Potrzeby religijne i duchowe  
Pacjent może potrzebować szczególnego rodzaju modlitw czy 
praktyk religijnych. Konieczna może być obecność doradcy 
duchowego.  
 

● Wyżywienie i napoje  
Przez cały czas zapewniamy pacjentom wyżywienie i napoje, aby 
czuli się komfortowo. Normalnym zjawiskiem jest, że osoby 
umierające odczuwają coraz mniejsze łaknienie i pragnienie, 
czasem kilka łyków wody wystarczy.  
 

● Zmiany w leczeniu farmakologicznym  
Lekarze zdecydują, czy w przypadku osób uważanych za 
umierające leczenie farmakologiczne może być korzystne. Jeśli 
leki będą niezbędne, mogą być podawane w sposób łatwiejszy dla 
pacjenta do przyswojenia, na przykład w formie zastrzyku. 
Przepisane zostaną leki „na wszelki wypadek”, które mają 
złagodzić uciążliwe objawy w przypadku ich wystąpienia.  
 
Czasem leki podawane nieustannie, dzień i noc, za 
pośrednictwem niewielkiej pompy, do której podłączony jest 
pacjent, aby złagodzić dokuczliwe symptomy.  
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Jak może zmienić się wygląd osoby umierającej  
Każdy przypadek śmierci jest inny. Nie sposób przewidzieć 
dokładnie, jak dany pacjent będzie wyglądał w swoich ostatnich 
godzinach życia, ale zaobserwować można pewne powszechnie 
występujące zmiany w wyglądzie.  
 
Pacjent w takim okresie często staje się senny i dużo czasu 
przesypia. Jego skóra może stać się blada i wilgotna, a ręce 
i stopy zimne. Wraz z pogarszaniem się stanu chorego coraz 
rzadziej będzie on przytomny, także zainteresowanie otoczeniem 
będzie coraz mniejsze. Jest to część naturalnego procesu, czemu 
towarzyszyć może też uczucie ogólnego spokoju.  
 
W końcu pacjent może całkowicie stracić przytomność. 
W niektórych przypadkach ten okres nie będzie trwał długo, 
w innych — kilka dni. Pacjenci, chociaż nieprzytomni, nadal mogą 
wyczuwać obecność, słyszeć głoś i czuć dotyk.  
 
Dla większości osób proces umierania jest przepełniony spokojem. 
Może następować stopniowa utrata świadomości, a następnie 
zmiany w oddychaniu do momentu całkowitego ustania oddechu.  
 
W tym szczególnym czasie najbliżsi mogą chcieć praktycznie 
uczestniczyć w opiece. Zachęcamy wszystkich, którzy czują się na 
siłach, do uczestniczenia w opiece; na przykład podając napoje 
lub zwilżając usta.  
 
Zespół opiekujący się pacjentem będzie wspierał najbliższych w 
zapewnianiu opieki w największym lub najmniejszym zakresie, w 
zależności od możliwości i chęci rodziny.  
 
Ból  
W ostatnich dniach życia pacjent może już nie mówić, dlatego nie 
poinformuje nas o bólu, który odczuwa.  
 
Zespół opiekujący się pacjentem zwraca uwagę na przykład na 
grymasy na twarzy chorego, ruchy ciała sugerujące cierpienie oraz 
potliwość.  
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O obawach dotyczących bólu należy porozmawiać z personelem 
medycznym, który udzieli pomocy.  
 
Niepokój  
Czasem osoba umierająca staje się niespokojna. Zazwyczaj 
spowodowane jest to zmianami chemicznymi zachodzącymi 
w organizmie, które mają wpływ na mózg. Leki mogą przynieść 
ulgę.  
 
Niepokój może być również spowodowany wyczerpaniem 
emocjonalnym. W takiej sytuacji pomóc może rozmowa 
z zaufanym specjalistą, bliskim przyjacielem lub religijnym 
/duchowym doradcą.  
 

Nietrzymanie moczu i stolca  
W miarę zbliżania się ostatnich godzin życia chory może tracić 
kontrolę nad funkcjami fizjologicznymi pęcherza i jelit. Pieluchy lub 
cewnik (rurka podłączona do pęcherza moczowego) mogą być 
użyteczne.  
 
Zmiany w oddychaniu  
U umierających osób może nastąpić zmiana w sposobie 
oddychania. Czasami są to długie przerwy między oddechami lub 
oddychanie staje się szybkie i płytki. Zdarza się również, że 
pacjent zaczyna oddychać głośno z powodu płynu gromadzącego 
się w drogach oddechowych.  
 
Chociaż dźwięki wydawane przez pacjenta przy oddychaniu mogą 
niepokoić, nie powodują u niego cierpienia (podobnie jak 
chrapanie jest bardziej uciążliwe dla otoczenia niż dla 
chrapiącego). Personel ściśle monitoruje stan pacjenta. Pomóc 
może zmiana pozycji lub podanie leków.  
 
Ostatnie chwile  
Dla większości osób ostatnie chwile życia są wypełnione 
spokojem. Oddychanie staje się wolniejsze, bardziej nieregularne 
z długimi przerwami między poszczególnymi oddechami.  
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Na koniec całkowicie ustaje. Proces może potrwać kilka minut lub 
dłużej. Często ciało osoby umierającej jest zupełnie rozluźnione 
i sprawia wrażenie pogrążonego w spokoju.  
 
Po śmierci  
Po śmierci bliskiej osoby może nas ogarnąć uczucie szoku, nawet, 
jeśli wydawało nam się, że jesteśmy na to przygotowani. W 
większości przypadków nie ma potrzeby, aby od razu podejmować 
jakiekolwiek działania, jeśli chcemy możemy chwilę zostać przy 
bliskiej osobie.  
 
Członek zespołu opieki wyjaśni, co należy zrobić, kiedy będą 
Państwo na to już gotowi.  

 
 
Wszelkie wątpliwości i obawy, że pacjent wydaje się cierpieć 

lub występują u niego niepokojące objawy, należy zgłosić 
zespołowi opieki.  
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