Palliatív szedáció az élet végén
Mikor végzik?
A palliatív szedáció akkor javasolt, amikor a
beteg élete végén csillapíthatatlan testi-lelki
tünetei miatt olyan elviselhetetlen szenvedést él
át, ami más módon nem enyhíthető hatásosan.

Mit jelent?
A beteg tudati szintjét csökkenti az
elviselhetetlen szenvedés enyhítése céljából.
Ilyen hatású gyógyszerre példa a midazolam.

Szakmai ellátó csoport
A palliatív szedáció elkezdésére csak a módszerben jártas
szakemberekből álló csoport közös döntése alapján kerülhet
sor. Bonyolult esetek kapcsán ez a szakmai csoport tanácsot
ad az eljárást közvetlenül végző ellátóknak és segíti a
nyomon követést.
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Felkészülés és támogatás
Előrehaladott betegség esetén rendszeres időközönként
érdemes felmérni a beteg kívánalmait az ellátásával
kapcsolatban, valamint beszélni a hozzátartozókkal a
lehetséges kezelésekről és a palliatív szedációról. A
beteg halála a szerettei számára nagyon fájdalmas lehet,
emiatt fontos a gyászoló hozzátartozók támogatása.

Hogyan történik a palliatív
szedáció nyomon követése?
Elindítását követően a palliatív szedáció nyomon
követése a beteg állapotának és tüneteinek
értékelésével, valamint a hozzátartozók véleményének
kikérésével történik.
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Fokozatosság
A palliatív szedációt fokozatosan és
olyan mértékig kell alkalmazni, hogy a
szenvedést megfelelő módon enyhítse.
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A palliatív szedáció gyakorlata
Ennek az orvosi eljárásnak nem célja az élet megrövidítése, a beteg halála
természetes módon következik be. A palliatív szedáció enyhíti a beteg elviselhetetlen
szenvedését az élet végén, ami gyakori probléma.
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