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Uvodni nagovor predstavnikov Fundacije Paule Kubitscheck-Vogel 

 

Oktobra 2017 je Nemško združenje hospic in paliativne oskrbe predstavilo ugotovitve 

reprezentativne javnomnenjske ankete na temo »Umiranje v Nemčiji – znanje o umiranju in 

odnos do njega«. Ta je med drugim raziskovala tudi vprašanja, v kolikšni meri so se ljudje v 

letu 2017 soočali z umiranjem in smrtjo, koliko so obveščeni o ponudbah hospicev in 

paliativne oskrbe ter na koga bi se obrnili z vprašanji o oskrbi ob koncu življenja. Rezultati so 

pokazali, da si večina Nemcev želi bolj poglobljeno razpravljati o smrti, obenem pa so 

izpostavili, da je po 30 letih gibanja hospic v Nemčiji še vedno ogromen primanjkljaj 

informacij o tej temi. 

V Fundaciji Paule Kubitscheck-Vogel se že dolgo ukvarjamo z vprašanjem, kako paliativno 

oskrbo umestiti v samo bistvo družbe. Nenazadnje se poslanstvo naše ustanoviteljice glasi: 

»Umreti dostojanstveno ne bi smel biti privilegij manjšine.« Zato že od svoje ustanovitve le ta 

2006 naša fundacija podpira številne projekte hospicev in paliativne oskrbe. K temu sodijo 

tudi podpora hospicem v okviru ambulant in bolnišnic, izobraževanje in usposabljanje 

zdravstvenih delavcev in prostovoljcev ter celotna preskrba s specializirano paliativno oskrbo 

v ambulantah na Bavarskem. Menimo, da je trenutno Nemčija dobro preskrbljena s 

specializiranimi strukturami hospicev in paliativno oskrbo, vendar pa ljudem manjka temeljno 

znanje, kako poskrbeti za umirajočega. Posledično se jih zato veliko ne odloči za oskrbo 

svojih umirajočih svojcev. 

Zaradi demografskih sprememb se bo v prihodnosti število tistih, ki bodo dočakali visoko 

starost ali bodo hudo bolni, še povečalo, s čimer bo postala dostojanstvena oskrba 

umirajočih doma ali v domovih za ostarele še pomembnejša. Ko smo leta 2015 v fundaciji 

prvič slišali za projekt »Tečaj zadnje pomoči«, se nam je zdel dobro izhodišče, kako 

zmanjšati primanjkljaj informacij o tej temi. Da bi čim hitreje izobrazili kar največ izvajalcev 

tečajev, smo najprej podprli enoletni pilotni projekt, s katerim smo v več nemških zveznih 

deželah omogočili brezplačna izobraževanja. Doslej je v Nemčiji izobrazbo za izvajanje 

tečajev zadnje pomoči pridobilo več kot 700 izvajalcev, ki že predajajo svoje znanje. Pilotni 

projekt se je zaključil maja 2017 s simpozijem v Hamburgu. Na simpoziju so novi izvajalci 

vedno znova spraševali po priročniku z nujnimi in koristnimi napotki, ki bi bolje osvetlili 

vsebine, didaktične pristope in metodiko izvajanja tečaja zadnje pomoči. 

Z veseljem smo podprli pripravo tega priročnika in veseli nas, da je končno na razpolago. 

Vsem izvajalcem tečajev želimo obilo uspeha pri prenašanju znanja in se jim iz srca 

zahvaljujemo za njihovo dragoceno sodelovanje. Prav tako se zahvaljujemo tistim, ki so 

sodelovali pri pripravi priročnika. Skupaj želimo doseči, da bi v Nemčiji zadnja pomoč postala 

tako samoumevna, kot je prva pomoč. 

 

 

 

Johannes Stegmaier  

 

Anne Rademacher 

Generalni direktor Fundacije Paule 

Kubitscheck-Vogel 

Sekretarka Fundacije Paule Kubitscheck-

Vogel 
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Spoštovani inštruktorji v Sloveniji, 

 

pred vami je prva slovenska izdaja priročnika ZADNJA POMOČ, ki je nastal v sodelovanju 

mentorjev in študentov Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, Filozofske fakultete 

Univerze v Mariboru, Alme Mater Europea in Slovenskega društva hospic v okviru 

študentskega inovativnega projekta za družbeno korist (ŠIPK). Z dovoljenjem avtorjev smo 

priročnik prevedli iz nemškega jezika in pripravili za slovenske inštruktorje, ki so od vsega 

začetka pričakovali dodatno gradivo za delo na terenu. 

Paliativna oskrba v Sloveniji počasi dobiva svoje mesto in okvirje delovanja. Pomemben 

segment njenega razvoja je tudi osveščanje javnosti o možnostih, področjih delovanja in 

prispevku paliativne oskrbe k zagotavljanju kakovosti življenja v zadnjem obdobju.  

Projekt ZADNJA POMOČ je v Sloveniji začel svojo pot maja 2019, ko smo z avtorji 

mednarodnega gibanja podpisali namero o sodelovanju in začeli aktivnosti na terenu. Veseli 

smo, da so podporo projektu že v samem začetku izrazili Slovensko združenje paliativne in 

hospic oskrbe, Zdravniška zbornica Slovenije, Zbornica zdravstvene in babiške nege 

Slovenije, Pomursko društvo medicinskih sester, Inštitut za paliativno medicino in oskrbo 

Medicinske fakultete Univerze v Mariboru in Zveza Lions klubov Slovenija. 

Prvi odzivi udeležencev delavnic za inštruktorje in delavnic za laično javnost so zelo pozitivni, 

kar je seveda dodatna zaveza in spodbuda za delo vseh, ki smo se projekta lotili. 

Verjamemo, da bo dodatno gradivo, ki ga boste imeli na razpolago, olajšalo delo in 

pomagalo odgovoriti na številna vprašanja, ki se ob tem porajajo. Priročnik je »živo« gradivo, 

ki ga bomo poslušali sproti posodabljati in vam tako olajšati delo na terenu. 

Partner projekta Slovensko društvo hospic je v svojem petindvajsetletnem delovanju 

nenehno prispevalo k detabuizaciji odnosa do smrti v naši družbi ter je oralo ledino v 

paliativni oskrbi v strokovni in laični javnosti. Iz izkušenj vemo, da potrošniško usmerjenemu 

posamezniku soočenje s hudo boleznijo ali celo smrtjo nenadoma spremeni prioritete. 

Naravno je, da v tem času za oporo poiščemo sočloveka. Bistvo sočutne družbe je v 

prisotnosti, spremljanju in podpori tovrstne pomoči potrebnim. Da bi družba premogla čim 

več ozaveščenih in za prostovoljstvo pripravljenih ljudi, želimo z izdajo tega priročnika 

izboljšati znanje in pogoje za zagotavljanje kakovosti življenja do njegovega naravnega 

izteka, kot si v skladu s sloganom društva »Dodajamo življenje dnevom in ne dni življenju« 

zasluži sleherni izmed nas. 

Oddelek za prevodoslovje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru se je z veseljem odzval 

na povabilo k sodelovanju v projektu ZADNJA POMOČ, katerega rezultat je tudi pričujoči 

prevod. Projekt je bila za nas odlična priložnost za razvijanje dobre prakse in inovativnih oblik 

poučevanja, za študente pa dobrodošel stik s prevajalsko realnostjo. Veseli smo, da smo 

lahko s tem izpolnili tudi osnovna poslanstva univerze, namreč krepitev humanističnih 

vrednot, kulture dialoga in dvigovanje kakovosti bivanja. 

Ob tej priložnosti bi se želeli ponovno posebej zahvaliti vsem, ki so aktivno sodelovali na 

projektu in prispevali čas in znanje, da smo priročnik lahko izdali tudi v slovenskem prostoru. 

 

Prim . doc. dr. Erika Zelko, 

Medicinska fakulteta UM, 

vodja projekta LAST AID 

Nada Kunstek, dipl. m. s. 

Slovensko društvo hospic, 

strokovna sodelavka  

Lekt. dr. Melita Koletnik, 

Oddelek za prevodoslovje 

FF UM, mentorica 
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Uvod 

 

Dolgoletna želja se bo končno uresničila! 

Želja po priročniku s pojasnili, navodili in nasveti k predstavitvenim diapozitivom ZADNJA 

POMOČ se je porodila na prvem izobraževanju za izvajalce tečajev: vseboval naj bi navodila 

za organiziranje tečajev, temeljno strokovno znanje in pojasnjeval osnovne koncepte in 

vsebine. Zahvaljujoč skupini izkušenih izvajalcev in finančni podpori Fundacije Paule 

Kubitscheck-Vogel je sedaj končno postal resničnost. Brez prizadevanja mnogih predanih 

oseb to ne bi bilo mogoče. 

Tečaji zadnje pomoči se v Nemčiji in številnih drugih državah širijo izjemno hitro. To nas zelo 

veseli, istočasno pa pomeni za nemške time zadnje pomoči in za organizacijo Last Aid 

International ogromno dela. Večina je opravljenega prostovoljno in brez večjih finančnih 

sredstev. Zato je tudi priprava tega priročnika za izvajalce tečajev zahtevala več časa. 

Med pripravo priročnika smo se odločili, da z izdajo počakamo do srečanja delovne skupine 

Last Aid International maja 2018, saj smo želeli, da vključuje aktualne vsebinske 

spremembe. To je prva izdaja priročnika in upamo, da bo v prihajajočih letih širila skupaj s 

konceptom zadnje pomoči in dobila vedno več novih bralcev. Zato načrtujemo, da jo bomo v 

rednih nekajletnih časovnih presledkih vedno znova posodabljali. 

Ključni del priročnika so metodične, didaktične in organizacijske opombe in pojasnila k 

nekaterim diapozitivom. Vključili smo tudi znanje in predloge dosedanjih izvajalcev tečajev, v 

prilogi pa najdete še njihove praktične nasvete, ki vam bodo pomagali pri načrtovanju in 

izvajanju izobraževanj. 

Pri branju tega priročnika in izvajanju tečajev zadnje pomoči vam želimo veliko uspeha in 

upamo, da vam bodo nasveti v pomoč. Za konstruktivno kritiko in konkretne predloge se vam 

vnaprej zahvaljujemo: to velja tako za vsebino in izvajanje tečajev zadnje pomoči kot tudi za 

morebitne komentarje k priročniku. 

Zadnja pomoč je živ izobraževalni koncept, ki se nenehno razvija. 

K njemu lahko prispevamo vsi! 

 

Georg Bollig in Marina Schmidt, 

v imenu avtoric in avtorjev 
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Družbeno ozadje 

Georg Bollig 

Vse, kar živi, mora enkrat tudi umreti. 

To drži tudi za vse nas, ki smo ta priročnik napisali ali prebrali. Vsekakor lahko mislimo, da 

smrt v našem sodobnem svetu nima prostora. Razmišljanje o smrti in umiranju nam nikoli ne 

ustreza, saj smo praviloma preveč zaposleni, da bi se ukvarjali z mislijo nanju, saj nas čakata 

v ‒ upamo ‒ zelo oddaljeni prihodnosti. 

Pogovori s prijatelji o nogometu, avtomobilih in turističnih krajih so za nas prijetnejši od 

pogovorov o smrti in smislu življenja. Vendar pa nam lahko pomagajo, da življenje 

zaznavamo intenzivneje in ga bolj cenimo. Koristno je, da o umiranju in smrti razmišljamo in 

se o njiju pogovarjamo. 

Prav to, kar smo opisali zgoraj, doživljamo izvajalci na tečajih zadnje pomoči. Na njih prihaja 

do pozitivne in za posameznike pogosto dragocene refleksije in razprave o teh temah. Tečaji 

prispevajo tudi k temu, da se več oseb vključi v skrb za hudo bolne in umirajoče in da to 

storijo z manjšim občutkom nemoči. 

Morda nam bo uspelo, da bomo v prihodnosti več ljudem omogočili umirati v domačem 

okolju. Navsezadnje si nas večina želi umreti doma. Dom je lahko pri tem lastna hiša, 

stanovanje ali dom za ostarele. Za večino je namreč bistvo »doma«, da lahko umrejo v krogu 

ljudi, ki jim zaupajo in ki ljubeče skrbijo zanje. 

Zaradi svetovnih demografskih sprememb moramo v naslednjih letih pričakovati porast 

števila starejših, hudo bolnih, umirajočih in od nege odvisnih ljudi. Poleg tega se zaradi 

boljših metod sodobne medicine življenjska doba daljša. Pogosta posledica tega je tudi 

podaljšan proces trpljenja in umiranja. 

To dodatno bremeni bolnike in svojce, nenazadnje zaradi vse pogostejših vprašanj, med 

katerimi so tudi naslednja: 

● koliko kemoterapij naj bi bolnik prestal, preden obupamo, 

● velja življenje podaljšati za vsako ceno, 

● kdaj je življenje še vredno živeti? 

Vsa ta vprašanja so zelo filozofska, eksistencialna in obenem skrajno individualna. Zatorej je 

smiselno, da o umiranju in smrti razmišljamo in se o njima pogovarjamo. K temu pozivajo in 

prispevajo tudi tečaji zadnje pomoči. 

Model sočutne družbe Alana Kellehearja (2005, 2013) opisuje odgovornost vseh ljudi do 

soljudi, na primer svojcev, prijateljev in sosedov. Odgovornost za sočloveka mora prevzeti 

vsa družba in vsak posameznik mora biti pozvan k temu, da po potrebi pomaga drugim. Kot 

smo v primeru prometne nesreče ali srčne kapi zavezani k prvi pomoči, bi morali biti ob hudi 

bolezni ali umiranju zavezani nuditi tudi zadnjo pomoč. Kljub temu ostaja zakonsko 

predpisana samo prva pomoč, in sicer je v Nemčiji določena kazen za njeno opustitev (v 

Sloveniji je vsakdo dolžan nuditi prvo pomoč po svojih sposobnostih), čeprav gledano z 

etičnega in moralnega vidika razlik med prvo in zadnjo pomočjo ni. Naša človečnost nas 

zavezuje k temu, da drugim pomagamo in jim stojimo ob strani. 

Pomembno je tudi, da nehamo misliti, da bodo vse uredili tisti, ki so za to poklicani zaradi 

svojega poklica. Vsi smo poklicani, da pomagamo soljudem. Osnovno znanje bi si morali 

pridobiti na tečajih prve in zadnje pomoči. Obe obliki pomoči sta pomembni in se 

dopolnjujeta. 
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Sam sem zato trdno prepričan, da lahko tečaji zadnje pomoči spodbujajo medčloveške 

odnose in ukrepanje ter prispevajo k boljši človeški družbi. 

Zadnja pomoč – nastanek in zgodovina  

Georg Bollig 

 

Zamisel o tečaju zadnje pomoči sem prvič opisal in objavil leta 2008 v svojem magistrskem 

delu ob zaključku programa iz paliativne nege na Fakulteti za interdisciplinarno raziskovanje 

in usposabljanje (IFF) Alpsko-jadranske univerze v Celovcu pri mentorju prof. Andreasu 

Hellerju. 

V nadaljevanju bom uporabil kratke, delno spremenjene in aktualizirane izseke iz 

magistrskega dela, ki je leta 2010 kot priročnik z naslovom »Poučevanje in učenje paliativne 

oskrbe starejših in dementnih ljudi« izšlo pri založbi Lit-Verlag (Bollig 2010). 

Menim, da bi se pri izobraževanja zainteresirane laične javnosti in drugih izvajalcev zadnje 

pomoči lahko zgledovali po prvi pomoči in urgentni medicini. Na teh področjih sta bistvena 

vidika standardizacija in celostno izobraževanje tistih, ki nudijo profesionalno pomoč, in 

zainteresiranih laikov. Ker se je tudi gibanje hospic historično razvilo z vključevanjem laične 

javnosti, bi morali laike obravnavati kot temeljni dejavnik paliativne oskrbe in kot pomembne 

sodelavce hospicev. V bistvu pomeni zato uvedba tečajev zadnje pomoči za laično javnost 

vrnitev h koreninam gibanja, iz katerega so nastali hospici. 

Medtem ko je v Nemčiji specializirana paliativna oskrba relativno precej razširjena in 

uveljavljena, obstaja na področju splošne paliativne oskrbe še vedno velik primanjkljaj, še 

posebej pri razpoložljivosti za tiste, ki jo potrebujejo. Marsikje so paliativno oskrbovani 

predvsem bolniki z rakom, medtem ko primanjkuje oskrbe za bolnike z ostalimi boleznimi in 

predvsem oskrbe multimorbindnih in dementnih starejših ljudi v domovih za ostarele. Morda 

so prav prostovoljci velik, a do zdaj premalo priznan in zanemarjen potencial, ki ga lahko 

aktiviramo z aktivnim ozaveščanjem javnosti. Tečaji zadnje pomoči za vse lahko prispevajo k 

nadaljnjemu širjenju paliativne oskrbe in ideje o hospicu med laično javnostjo. Posledično 

lahko pomagajo tudi izpolniti željo vse več ljudi, da umrejo doma. 

 

Učenje iz izkušenj prve pomoči 

Iz izkušenj z izobraževanjem različnih skupin prebivalstva za nudenje prve pomoči se lahko 

veliko naučimo. V mnogih državah si namreč v zdravstvu in šolstvu že dolgo prizadevajo, da 

bi velik del prebivalstva naučili, kako uspešno nuditi prvo pomoč. 

Kandidati za pridobitev vozniškega dovoljenja morajo denimo v Nemčiji opraviti tečaj nujnega 

ukrepanja na kraju nesreče (enako velja v Sloveniji). Na nekaterih nemških šolah učijo prvo 

pomoč tudi pri biologiji, a žal ni vključena v okvir splošnega kurikula in ni povsod obvezna. Že 

več kot 25 let si v Nemčiji prizadevajo tudi, da bi za prvo pomoč začeli izobraževati v 

predšolskem obdobju. V nekaterih regijah tako že nudijo posebne tečaje za predšolske 

otroke. Prve tečaje zanje so sicer v Nemčiji organizirali Prostovoljci svetega Janeza 

(»Johanniter Unfallhilfe«), kasneje pa so jih uspešno začeli izvajati tudi nekateri drugi 

ponudniki (Bollig 2003). 

Medtem so bile o zmožnosti otrok za nudenje prve pomoči izvedene tudi znanstvene 

raziskave. Nekatere raziskave pri predšolskih otrocih denimo nakazujejo spremembe 

vedenja v smeri večje empatije (Bollig in drugi 2013). Obveznega obiskovanja obnovitvenega 
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tečaja prve pomoči po opravljenem usposabljanju v okviru šolanja in pridobitvi vozniškega 

izpita v Nemčiji žal še ni, čeprav si humanitarne organizacije in izobraževalne ustanove za to 

prizadevajo že nekaj časa. To pomeni, da ima mnogo mladih odraslih minimalno osnovno 

znanje o prvi pomoči, ki ga pozneje običajno več ne obnovijo. Kljub vsemu pridobljenemu 

znanju jim zato pogosto primanjkuje motivacije, ki bi to znanje uresničili v praksi. 

Pomemben uspeh pri usposabljanju za prvo pomoč in motivacijo za uporabo naučenega so v 

preteklih desetletjih dosegli v ameriškem Seattlu. Z odličnim ozaveščanjem javnosti in 

ponudbo načeloma dvournih kratkih tečajev prve pomoči so dosegli širok krog ljudi in jih 

izobrazili o oživljanju. 

Stopnja preživetja v primeru srčnega zastoja v Seattlu je zato bistveno višja kot v mestih 

drugod po svetu. Pojavil se je celo slogan: 

»Če že moraš doživeti srčni zastoj, ga doživi v Seattlu« (Safer 1974). 

Stopnja preživetja v primeru srčnega zastoja v Seattlu in v vsem okrožju King County 

trenutno znaša kar 46 %, medtem ko se v preostalih Združenih državah Amerike giblje med 

6 in 10 %. V Seattlu so to dosegli z združevanjem strokovnega znanja, ozaveščanjem 

javnosti in povečanjem želje ter pripravljenosti za sodelovanje med prebivalstvom. Ta 

pozitiven razvoj temelji na programu »Medic II«, ki so ga vpeljali leta 1971. O tehnikah 

reševanja življenja in srčno-pljučnega oživljanja vsako leto v Seattlu in okrožju King County 

podučijo okoli 12.000–13.000 ljudi. Izobraževanja izvajajo gasilci in pripadniki lokalnih 

reševalnih služb (Medic II Seattle b. d.). Leta 1994 sem imel tudi sam priložnost sodelovati 

na tečaju v Seattlu in bil sem presenečen nad aktivno udeležbo predstavnikov iz zelo 

raznolikih družbenih skupin. Lahko bi celo trdil, da je postalo srčno-pljučno oživljanje v ZDA 

priljubljen »šport« (Fertig 1993). Na podlagi tega lahko zaključim, da so široko razširjena in 

motivacijsko podana znanja ter spretnosti ključni dejavniki, ki prispevajo k uspešnemu 

izvajanju prve pomoči. 

Medtem so v Evropi nastajali smernice in tečaji. Pripravil jih je Evropski svet za reanimacijo 

(European Resuscitation Council), izvajala pa so jih nacionalna poklicna združenja v različnih 

državah in jih razširjala med prebivalce. Na podlagi izkušenj, ki sem si jih nabral kot 

vodstveni delavec na zasebni šoli za zdravstveno nego ayudamos, vem, da veliko ljudi raje 

obiskuje kratek dvourni tečaj, kot pa klasični enotedenski osnovni tečaj prve pomoči. V letu 

2008 je v Nemčiji potekala skupna kampanja nemškega avtomobilskega kluba ADAC in 

velike nemške humanitarne organizacije z naslovom »Fit v prvi pomoči« (»Fit in Erster 

Hilfe«), ki jo je podprl tudi nekdanji svetovni prvak Formule 1 Michael Schumacher in na 

kateri so v dveh 90-minutnih obnovitvenih tečajih udeleženci ponovili najpomembnejše 

ukrepe prve pomoči. Takšni relativno kratki tečaji torej lahko prispevajo k temu, da z 

informacijami dosežemo in izobrazimo znaten del prebivalstva. Izkušnje iz Seattla kažejo 

tudi, da takšni programi povečujejo motivacijo, da naučeno znanje ljudje uporabijo v praksi. 

Motivacija je nato znova najpomembnejši dejavnik, da naučeno znanje uporabijo v 

konkretnih situacijah. To velja tako za prvo pomoč kot za zadnjo pomoč in paliativno oskrbo. 

Če bi želeli zgoraj opisane prakse prenesti na področje paliativne oskrbe, pomeni to v prvi 

vrsti ozaveščanje javnosti in širjenje temeljnega znanja o paliativni oskrbi.  

Najpomembnejši strategiji za pridobivanje udeležencev ter zmanjšanje časovnega in 

finančnega bremena sta poenostavitev učne vsebine in skrajšanje tečaja. V prihodnosti bi 

morali prva in zadnja pomoč postati obvezna šolska predmeta, vsem odraslim pa bi morali 

biti na voljo tudi (morebiti celo obvezni) obnovitveni tečaji. 
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Tabela 1. Podobnosti in razlike med prvo in zadnjo pomočjo 

 

 Prva pomoč Zadnja pomoč 

Cilj Podaljšanje življenja, preprečevanje 

nadaljnjih poškodb. 

Ohranjanje ali izboljšanje 

kakovosti življenja, ki je 

pomembnejša kot podaljšanje 

življenja. 

Temelji Medčloveški odnosi in pripravljenost 

pomagati. 

Medčloveški odnosi in 

pripravljenost pomagati. 

Praktične 

sposobnosti 

● Srčno-pljučno oživljanje (CPR) 

● Povijanje 

● Nameščanje v ustrezen položaj 

● Psihična pomoč 

● Ustna nega 

● Nameščanje v ustrezen 

položaj 

● Psihična pomoč 

● »Ostati in zdržati« 

Pomen 

laikov  

Prvi posredovalec na prizorišču 

nesreče: 

s klicem v sili se sproži veriga 

preživetja, ki zagotovi tehnike 

oživljanja. 

Zadnji »posredovalec«: 

po potrebi obvesti druge 

prostovoljne/profesionalne 

sodelavce (veriga paliativne 

oskrbe) in zagotovi postopke 

lajšanja simptomov ter 

izboljšanja kakovosti življenja. 

Pomoč pri 

samomoru 

ali prekinitev 

življenja na 

zahtevo 

Ne sodi v okvir prve pomoči, saj je njen 

temeljni cilj podaljšanje življenja. 

Ne sodi v okvir zadnje pomoči. 

Cilj paliativne oskrbe je pomoč 

in oskrba pri umiranju ter ne 

pomoč umreti. 

 

Kaj se lahko naučimo iz urgentne medicine oziroma prve pomoči? 

 

Primerjava z urgentno medicino oziroma prvo pomočjo odpira nove perspektive za 

izobraževanje in nadaljnje usposabljanje na področju paliativne oskrbe. Poleg dobro 

strukturiranih in kratkih uvodnih tečajev za profesionalne sodelavce lahko ponudba dodatnih 

tečajev zadnje pomoči za laično javnost prispeva k dvigu ozaveščenosti o tej temi ter k 

širjenju ideje o paliativni oskrbi in hospicih. 

 

Nadaljevalni tečaji bi morali biti karseda kratki in posredovati le osnovna teoretična dejstva. 

Takšno stališče delijo tudi Ferris in drugi (2001), ko pravijo, da bi se bilo treba v »najkrajšem 

možnem času osredotočiti na to, kar morajo udeleženci vedeti, in po kratkem postopku 

izločiti nepomembno«. 

 

Ob posredovanju teoretičnega znanja so cilj takšnih tečajev tudi motivacija, kritično 

obravnavanje teme, diskusija o vrednotah, refleksija ter po potrebi sprememba odnosa. 

Tečaj zadnje pomoči je lahko spodbuda za razmišljanje in pogovor o tej temi; tiste, ki že 

imajo praktične izkušnje z zadnjo pomočjo, naj bi prav tako spodbudil, da se še naprej 

ukvarjajo s to temo ali nadaljujejo usposabljanje za pomočnike v hospicu. 
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Splošni pristop in veriga paliativne oskrbe 

 

V literaturi (prim. Heller, Wegleitner in Heimerl 2007) je opisanih mnogo različnih pristopov, 

kako izvajati paliativno oskrbo. Eden izmed njih je strokovni pristop, ki je usmerjen v 

usposabljanje osebja v negovalnih ustanovah na izobraževanjih in usposabljanjih. Cilj 

strokovnega pristopa je večja kakovost brez spreminjanja strukture. Med drugim ga 

uporabljajo pri izvajanju paliativne oskrbe na Oddelku za geriatrično paliativno medicino na 

Centru za geriatrično medicino Wienerwald na Dunaju v Avstriji in v domu za ostarele, ki ga 

upravlja Rdeči križ v mestu Bergen na Norveškem (Heller in Wegleitner 2006). Ko sem bil 

med letoma 2005 do 2010 zaposlen v domu za ostarele v Bergnu, sem opazil, da je bila 

paliativna oskrba v časih varčevanja še posebej ogrožena. Med drugim se je v tem obdobju 

tam zaradi odpuščanja zmanjšalo število usposobljenega osebja, ki je izvajalo paliativno 

oskrbo. Menim, da je slabost strokovnega pristopa predvsem ta, da posamezna oseba 

združuje tako kompetence za paliativno oskrbo kot strokovno usposobljenost. Z njihovim 

odhodom ustanova brez spreminjanja organizacijske kulture takoj izgubi svojo paliativno 

usposobljenost. 

 

Da bi omogočili nadaljnjo širitev, se mora paliativna oskrba spremeniti in se oddaljiti od 

strokovnega pristopa ter se približati t.i. splošnemu pristopu ‒ tako izobraževanju in 

usposabljanju VSEH, ki se ukvarjajo s starejšimi in dementnimi ljudmi, kot tudi izobraževanju 

vse laične javnosti. Splošni pristop v nasprotju s strokovnim išče poti, kako prenesti znanje v 

kolektivno zavest. Deluje predvsem na individualni ravni, in sicer s posredovanjem znanja in 

spreminjanjem vedenja ljudi. Vendar je usmerjen dolgoročno in ima cilj, da prodre tudi na vse 

ostale ravni: na raven javne oskrbe in na organizacijsko, zdravstvenopolitično ter 

družbenopolitično raven (za opise različnih ravni prim. Heller, Wegleitner in Heimerl 2007, 

str. 354). Splošni pristop torej temelji na izobraževanju in usposabljanju sodelavcev, ki 

sodelujejo pri oskrbi starejših v zdravstvenem sektorju, in obenem vse laične javnosti. 

Njegov cilj je javno širjenje ideje in pomena paliativne oskrbe ter oskrbe v zadnjem 

življenjskem obdobju, kar je velik izziv. 

 

Singer o tem zapiše (2003, str. 173): 

 

»Dandanes je izziv podajanje sistematičnih in izčrpnih informacij o kakovosti nege 

umirajočih na ravni vsega prebivalstva.« 

 

Menim, da bi lahko uvajalni tečaji zadnje pomoči in vključevanje tem paliativne oskrbe v 

splošno izobraževanja k temu veliko prispevali. Za širjenje ozaveščenosti o paliativni oskrbi 

so lahko v pomoč tudi spletno dostopne informacije in gradivo za poučevanje. Na dolgi rok 

lahko prispevajo k temu, da se paliativna oskrba in filozofija hospica zasidrata v zavest vseh 

nas. Paliativna oskrba bi morala postati duhovni in moralni temelj sodobne družbe. Zaželen 

rezultat teh prizadevanj je tudi široka politična enotnost o nujnosti in prednosti paliativne 

oskrbe, ki bi lahko bistveno pospešila njeno financiranje in izvajanje. 

 

Vodilne mednarodne organizacije Mednarodno združenje za Hospic in paliativno oskrbo 

(International Association for Hospice & Palliative Care, IAHPC), Svetovna zveza za 

paliativno oskrbo (Worldwide Hospice Palliative Care Alliance, WHPCA) in Evropska zveza 

za paliativno oskrbo (European Association for Palliative Care, EAPC) si prizadevajo za 

priznanje paliativne oskrbe in protibolečinske terapije kot človekovih pravic. Tako priznanje bi 

pozitivno vplivalo na življenja mnogih starejših in dementnih ljudi, ki se doslej na tem 

področju soočajo z velikim pomanjkanjem. Če bodo njihova prizadevanja uspešna, bodo 
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lahko pomoči potrebni paliativne oskrbe deležni povsod, neodvisno od kraja bivanja ali 

finančnega položaja. Ne bo jim treba iskati mest z ustrezno paliativno oskrbo, kjer bodo 

lahko umrli (Singer 2003), temveč bodo lahko zaupali sloganu: »Če potrebuješ paliativno 

oskrbo, jo lahko dobiš kjerkoli«. 

 

Če paliativno oskrbo primerjamo z urgentno medicino in prvo pomočjo, jo lahko po analogiji z 

verigo preživetja (Slika 1) razumemo kot verigo paliativne oskrbe (Slika 2). Sliki ponazarjata, 

da morata med vsemi deli verige obstajati tesna povezava in sodelovanje, če želimo 

zagotoviti najboljšo oskrbo vsem, ki jo potrebujejo. 

 

Da bi lahko prepoznali potrebo po paliativni oskrbi, bi jo morali vsaj minimalno poznati vsi 

ljudje. Če je le mogoče, bi morali pri njej tudi sodelovati ‒ kot svojci, prijatelji, sosedje ali kako 

drugače. S splošno, to je ambulantno, paliativno oskrbo bi morali biti seznanjeni tudi vsi 

specializirani delavci v zdravstvu in bi jo morali integrirati v svoj vsakdanjik (prim. Cairns in 

Yates 2003). V ta okvir sodijo na primer oskrba hudo bolnih in umirajočih bolnikov doma ali v 

domovih, ki jo izvajajo osebni zdravniki, negovalno osebje in drugi. Slednjič bi morali imeti 

osnovno znanje o paliativni oskrbi tudi vsi zdravniki splošne oziroma družinske medicine in 

specialisti z drugih področij (Evropski parlament 2008). 

 

Slika 1: Veriga preživetja (po Nolanu 2005): 

 

 
 

Slika 2: Veriga paliativne oskrbe 

 

 
 

 

V hudih primerih in ob težavah jim pomagajo in svetujejo specializirani strokovnjaki za 

paliativno oskrbo. Ti lahko delujejo v okviru timov za paliativno oskrbo v posebnih 

ambulantah, v okviru poliklinike za paliativno oskrbo v bolnišnici ali kot samostojni specialisti 

za paliativno oskrbo. Če je potrebno in izvedljivo, je pri tem pomembno interdisciplinarno 
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oziroma interprofesionalno sodelovanje vseh, ki nudijo paliativno oskrbo. Specialistične 

stacionarne enote za paliativno oskrbo, kot so na primer hospici ali paliativni oddelki, slednjič 

sprejemajo in oskrbujejo bolnike, ki jih ni mogoče ustrezno oskrbeti na domu oziroma v 

domovih. 

 

Pri obeh verigah, verigi preživetja in verigi paliativne oskrbe, so ključnega pomena laiki, na 

primer svojci in prijatelji, IN profesionalni zdravstveni delavci, na primer zdravniki in 

negovalno osebje, ki bi morali takoj ponuditi potrebno pomoč, obenem pa prepoznati tudi 

potrebo po nadaljnji strokovni pomoči. Podobno kot pri klicu na pomoč v verigi preživetja naj 

bi osebe, ki nudijo splošno paliativno oskrbo, po potrebi informirale pristojne na višji stopnji in 

jih zaprosile za pomoč. 

 

 

Stopenjski model pridobivanja kompetenc na področju paliativne oskrbe 

 

Če predstavljeni splošni pristop uporabimo kot izhodišče in če upoštevamo mednarodna 

priporočila ter trende v izobraževanju in usposabljanju za paliativno oskrbo, prepoznamo 

potrebo po modularnih izobraževanjih in usposabljanjih, ki bi bila prilagojena potrebam 

vsakokratnih ciljnih skupin. Menim, da bi moralo imeti pridobivanje kompetenc na področju 

paliativne oskrbe več stopenj. Pri tem bi se morali zgledovati po modelih, ki sta jih razvili 

Evropska zveza za paliativno oskrbo (European Association for Palliative Care, EAPC) in 

Švicarska družba za paliativno medicino, oskrbo in spremljanje (Schweizerischen 

Gesellschaft für Palliative Medizin, Pflege und Begleitung). 

 

Tabela 1 prikazuje šeststopenjski model pridobivanja kompetenc na področju paliativne 

oskrbe. Prva stopnje predvideva širjenje splošnega znanja o paliativni oskrbi med laično 

javnostjo, ki vključuje med drugim šolarje in obiskovalce prostovoljnih večernih tečajev 

(splošni pristop). Na naslednjih stopnjah svoje znanje in kompetence na področju paliativne 

oskrbe postopno razvijajo zainteresirani laiki, zdravstveni delavci in negovalci. Posamezne 

stopnje lahko razumemo kot module, ki se nadgrajujejo. Želja je, da bi bilo izobraževanje 

oziroma usposabljanje priznano po vsej Evropi (in po svetu) in da bi prispevalo k prostemu 

pretoku oseb v izobraževanju in v poklicu. Model sem prvič predstavil leta 2008, leta 2009 pa 

je bil objavljen na mednarodnem kongresu Evropske zveze za paliativno oskrbo na Dunaju 

(Bollig 2009, Bollig 2010). 
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Tabela 1: Stopenjski model pridobivanja kompetenc v paliativni oskrbi 

 

 6. stopnja: 

● Univerzitetno izobraževanje na magistrski ravni 

ali doktorat iz paliativne zdravstvene nege 

● Za vodstvene delavce ali raziskovalce na 

področju paliativne oskrbe 

 
5. stopnja: 

● Specializirano strokovno usposabljanje o paliativni 

oskrbi/paliativni medicini 

● Za zdravnike, negovalno osebje idr. 

● Za strokovnjake z različnih področij, morda tudi za 

specifične skupine poklicev 

 4. stopnja: 

● Interdisciplinarni tečaj za strokovnjake z različnih področij: 160 

ur 

● Za zaposlene na področju zdravstva in zdravstvene nege 

starostnikov, ki se redno ukvarjajo z bolniki, ki potrebujejo 

paliativno oskrbo, in z umirajočimi 

 3. stopnja: 

● Interdisciplinarni začetni tečaj za strokovnjake z različnih področij: 40 

ur 

● Za zaposlene na področju zdravstva in zdravstvene nege, ki se 

pogosto ukvarjajo z bolniki, ki potrebujejo paliativno oskrbo, in z 

umirajočimi (negovalno osebje, zdravniki, duhovniki, socialni delavci 

itd.) 

 2. stopnja: 

● Interdisciplinarni začetni tečaj za strokovnjake z različnih področij: 20 ur 

● Za VSE zaposlene na področju zdravstva in zdravstvene nege starostnikov 

(negovalno osebje, zdravniki, duhovniki, socialni delavci idr.) 

1. stopnja: 

● Krajši tečaj za VSE: 2–4 ure:  

o glavna ciljna skupina so VSI, 

o za delavce v zdravstvu (negovalno osebje, zdravniki idr.), 

o za vse zainteresirane (bolniki, svojci idr.), 

o integracija v splošno izobraževanje (šole), 

(npr. integracija v pouk biologije o življenju in smrti, tema: »Smrt kot del 

življenja«). 
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Prve ugotovitve in osnutek tečaja zadnje pomoči za VSE iz leta 2008 (Bollig 2010) 

 

Kratek tečaj za VSE na temo paliativne oskrbe lahko prispeva k informiranju in ozaveščanju 

širokega kroga ljudi o umiranju, smrti in paliativni oskrbi. Študija, izvedena na Japonskem, je 

pokazala, da lahko enourno predavanje o paliativni oskrbi pomembno spremeni stališča in 

ravnanje mnogih (Mijašita in drugi 2008). Pred predavanjem se je tako le 9 % anketiranih 

strinjalo z umiranjem doma, po predavanju jih je bilo takega mnenja kar 34 %. Čeprav je pri 

interpretaciji teh ugotovitev potrebna previdnost, so taki projekti z razlogom pozitivni in 

vredni, da jih še naprej spodbujamo. 

Med možnimi temami tečaja zadnje pomoči so denimo informacije o ukrepih pomoči pri 

življenjsko nevarnih boleznih, predvsem s ciljem lajšanja trpljenja in ohranjanja kakovosti 

življenja. Preprost opis paliativne oskrbe bi se lahko glasil tudi »celostno lajšanje bolečin«. 

Če pobliže pogledamo izobraževanje in usposabljanje za nudenje prve pomoči, bi lahko 

razlike med prvo in zadnjo pomočjo opredelili naslednje: 

● prva pomoč = ukrepi pomoči pri akutnih poškodbah in obolenjih z osnovnim ciljem, da 

se zagotovi preživetje poškodovanega;  

● zadnja pomoč = ukrepi pomoči pri obolenjih, ki ogrožajo življenje, kjer sta osnovna 

cilja lajšanje trpljenja in ohranjanje kakovosti življenja. Preživetje ali podaljšanje 

življenja brez zagotovila, da je življenje tudi kakovostno, ni cilj take pomoči. 

Kako se prva in zadnja pomoč razlikujeta? Je prva pomoč bolj tehnika in zadnja bolj odnos? 

Za učinkovito prvo pomoč so tehnike, kot sta zaustavljanje krvavitev ali zunanja masaža 

srca, seveda pomembne. Menim pa, da je v primeru obeh vrst pomoči potreben primeren 

odnos. Pomembna je tudi motivacija, da odnos pretvorimo v dejanja. Nedvomno je prva 

pomoč nujna za reševanje ogroženega življenja. Pri tečaju zadnje pomoči pa sta v ospredju 

razprava in refleksija na temo smrti, umiranja in lastnih vrednot. Učenje takšnega odnosa je 

najlažje skozi refleksijo o lastnih izkušnjah ob smrti svojca. Nedvomno tako učenje ponuja 

precejšnji izziv za predavatelja, ki lahko pri razpravah pričakuje nenadne in morda celo 

silovite čustvene odzive udeležencev. Osnova vsakega tečaja zadnje pomoči bi zato moralo 

biti predavanje o odnosih s pomočjo poučevanja primerov. Razprava bi sicer morala biti na 

voljo, vendar je predavatelji naj ne bi spodbujali. 

Seznanjanje z osnovami paliativne oskrbe lahko potekal na šolah, v priznanih humanitarnih 

organizacijah, kot je Rdeči križ, v župnijah, skupinah hospic ter drugje. Kratek tečaj zadnje 

pomoči, ki traja dve do štirih ure, za predstavnike vseh starostnih skupin lahko pomembno 

prispeva k sprejemanju tem, povezanih s paliativno oskrbo. Tečaji prve in zadnje pomoči v 

organizaciji humanitarnih organizacij bi verodostojno poudarjali normalnost in pomembnost 

pridobivanja znanja na tem področju. Podobni učinek bi imela nedvomno tudi integracija te 

teme v splošno šolsko izobraževanje. 

Da bi dosegli čim več ljudi, trajanje tečaja ne bi smelo biti daljše od dveh do štirih ur. 
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Predlagane vsebine takšnega tečaja: 

● Umiranje kot sestavni del življenja 

● Težave, ki se pojavijo ob umiranju: 

o obremenjujoče težave in simptomi, 

o holistični pristop (t.i. total pain concept), 

o medicinske in etične odločitve, 

● Lajšanje simptomov 

o z zdravili, 

o nemedikamentozna obravnava simptomov, 

o hranjenje in dajanje tekočin ob koncu življenja, 

● Žalovanje 

Za lažjo praktično izvedbo je priporočljivo, da tečaji potekajo v manjših skupinah. Po 

uvodnem predavanju bi moralo biti na voljo dovolj prostora in časa za razpravo z udeleženci. 

Tudi tukaj velja, da je treba najprej jasno prepoznati stališča in vrednote ter šele nato o njih 

razpravljati. Za države, kjer je nadomestna pristojnost odločanja zakonsko urejena, so 

primerne tudi kratke informacije o vnaprej izraženi volji bolnika, pooblastilu v primeru 

nezmožnosti in podobnem. 

 

 

Aktualni dodatek in dopolnilo 

V zadnjih letih so praktične izkušnje s tečaji zadnje pomoči, ki jih v Nemčiji izvajamo od leta 

2014, pokazale, da so tečaji izvedljivi in da jih ljudje v številnih državah sprejemajo pozitivno 

(Bollig in Kuklau 2015).  

Trenutno se v evropskih državah intenzivno ukvarjamo s širjenjem zadnje pomoči. V okviru 

projekta Palliative Care Leadership sodelujemo z Evropsko akademijo za paliativno oskrbo 

(EUPCA); projektno ekipo sestavljajo še Marina Schmidt, Boris Knopf in dr. Ingmar Hornke. 

https://www.eupca.eu/participants-2017-2019/. 

Aktualni seznam znanstvenih publikacij, predstavitev in objav v medijih je v nemškem jeziku 

na voljo na domači strani projekta Zadnja pomoč www.letztehilfe.info. 

 

Spodnja razpredelnica podaja kronološki pregled pomembnih korakov in dogodkov v razvoju 

tečajev zadnje pomoči. 
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Tabela 2: Razvoj tečajev zadnje pomoči 

 

2008 Prvi opis tečaja zadnje pomoči v magistrskem delu G. Bolliga. 

2009 Prva predstavitev na mednarodnem kongresu Evropske zveze za paliativno 

oskrbo (EAPC) na Dunaju. 

2010 Magistrsko delo izdano v knjižni obliki. 

2009-2011 Zasnova 16-urnega tečaja zadnje pomoči za Avstrijski Rdeči križ. 

2013-2014 Mednarodna skupina razvije 4-urni tečaj zadnje pomoči. 

2014-2015 Prvi pilotni projekti v Nemčiji, na Norveškem in Danskem. 

2015 Združenje startsocial uvrsti projekt med 25 najboljših nemških socialnih 

projektov; nagrado 17. junija 2015 podeli kanclerka Angela Merkel. 

2015 Nemško društvo za paliativno medicino prejme 19. septembra 2015 priznanje 

in finančno nagrado za ambulantno paliativno oskrbo podjetja Grünenthal. 

2016 Mednarodni kongres za paliativno oskrbo v Montrealu v Kanadi. 

2016 Fundacija Paule Kubitscheck-Vogel podpre projekt in organizira strokovne 

dneve zadnje pomoči v Münchnu. 

2016 Pri založbi hospiz verlag izide priročnik za izvajanje tečajev zadnje pomoči. 

2017 Prvi simpozij zadnje pomoči v Hamburgu v Nemčiji. 

2017 Predavanje na škotskem kongresu paliativne oskrbe v Edinburghu. 

2018 Srečanje delovne skupine Last Aid International v Frankfurtu na Majni v 

Nemčiji – dogovor v zvezi z aktualnim učnim načrtom in ppt-predstavijo. 

2018 Nemško združenje hospic in paliativne oskrbe (DHPV) in Nemško društvo za 

paliativno medicino (GDP) uradno priznata tečaje zadnje pomoči. 

2018 Ponovna vzpostavitev domače strani in predstavitev priročnika za izvajalce 

tečajev. 

2018 Predavanje na prvem baltskem kongresu paliativne oskrbe v Liepaji v Latviji. 

2018 2. simpozij zadnje pomoči v Kasslu v Nemčiji. 

2018 Ustanovitev neprofitne organizacije Nemška zadnja pomoč. 

2018 Tečaji zadnje pomoči za otroke. 
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Zadnja pomoč s teološkega vidika 

Peter Godzik 

 

 

V nadaljevanju sledita odlomka iz dela Petra Godzika, ki obravnavata teološki pogled na 

zadnjo pomoč. Za priročnik za izvajalce tečajev zadnje pomoči smo izbrali dve temi: dih 

življenja (Godzik 2016) in metulj kot simbol preobrazbe (Godzik 2007). 

 

Peter Godzik je teolog, ki je s svojim delom v Nemčiji odločilno vplival na gibanje hospic. 

Med drugim je razvil tudi t. i. model Celler za izobraževanje prostovoljcev v hospicu in 

spremljevalcev v žalovanju po izgubi. Na temo umiranja, oskrbe umirajočega in žalovanja je 

napisal več knjig. Več informacij o njegovem delu je na voljo v delu s povezavami. 

 

 

Dih življenja 

 

Vdih in izdih – vsak dan, vsako uro, vsako sekundo svojega življenja živimo v ritmu dihanja. 

Goethe nas opozarja na milost tega daru. Kakor dolgo bomo dihali, vdihovali in izdihovali, 

tako dolgo bomo tudi živeli: 

 

Ko sapo jemljem, dvoje je dobiti: 

Zrak vdihniti, ga spet spustiti. 

Prvo muči, drugo osveži. 

Zmes čudovita se življenje zdi.  

Zahvali se Bogu, če stiska te, 

Hvala mu, če tega konec je! (Goethe, Zahodno-vzhodni divan, prevod M. Križman) 

 

Včasih nam zastane dih, za hip ga zadržimo, zdi se nam: ni samoumevno, da živimo in 

dihamo. Molivec v Psalmu 104 govori o tem, da je dihanje čudovito božje stvarjenje: Bog z 

nami vdihuje in izdihuje – zato smo ljudje živa bitja. 

 

Skriješ svoje obličje, prestrašijo se; 

Vzameš jim dih, preminejo,  

in se v svoj prah povrnejo; 

pošlješ svoj dih, ustvarjena so, 

in prenoviš obličje zemlje. (Psalm 104, 29–30). 

 

Danes sicer ne več tako pogosta prva pomoč pri porodu je »udarec po ritki,« s katerim se 

pospeši novorojenčkovo dihanje. Prva pomoč pri zastoju dihanja je dihanje »usta na usta«. 

 

Zadnja pomoč pri umiranju je previdno odstranjevanje sluzi in vlaženje ustne votline, ki 

spremlja vse bolj plitvo dihanje umirajočega. Zadnja pomoč je dovoliti, da zadnji vdih in izdih 

življenja umirajočega (vitam efflare) potekata brez poseganja. 

 

Pastoralno priporočilo pravovernih Judov je povezano z izpovedjo vere Poslušaj Izrael 

(Shema Yisrael): pobožni naj svoje življenje izdihnejo z besedo »ehad« – eden, edini. 

Dogajanje ob koncu življenja lahko tudi fizično izmerimo: amplituda med poloma je življenje, 

ki se nadaljuje, nastop ravne črte je zgolj konec zemeljskega življenja. 
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Podoben opis je mogoče najti tudi v krščanstvu. Bog nas vdihne k sebi – tako se konča naše 

človeško življenje. Werner Fritsch (1994) napiše: 

 

IN SMRT – je poljub Matere Božje.  

Kjer dih je nekomu odvzet. 

Kot veter v lipah. 

In zakopan.  

A je vendar kot življenje. 

V ličinkah in podobnih rečeh.  

In nekega dne bom tudi jaz.  

Nekoč med kerubini. 

 

 

Metulj – simbol preobrazbe 

Pogosta prispodoba procesa rasti in spreminjanja ljudi v življenju in smrti je metulj. Metulj je 

simbol preobrazbe, svobode in vstajenja (glej Kessler 2004), ki izvira iz antičnega helenizma 

in ga je zgodnje krščanstvo prevzelo ter uporabljalo za Jezusa Kristusa. Kasneje je prišel v 

pozabo, znova pa so ga odkrili šele v poznem 18. stoletju. Metulj simbolizira vstajenje in v 

različnih metamorfozah obstoječo »neumrljivo« dušo (glej Heidler 1983). 

 

Ameriška pisateljica in psihiatrinja Elisabeth Kübler-Ross (1986, 2003, 2004) je to 

prispodobo pogosto uporabljala kot tolažbo ob smrti. Zanjo in za številne ljudi v različnih 

časovnih obdobjih je metulj znak minljivosti, kratkotrajnega življenja, a obenem tudi 

prispodoba stalnosti in preobrazbe v novo življenje. 

 

Cicely Saunders, utemeljiteljica gibanja hospic po svetu, je dejala: »V vsem, kar se bliža 

koncu, se pokaže nekaj, kar še naprej raste in se razvija« (du Boulay 1987). 

 

Nemški pisatelj Heinrich Böll je zapisal: »Če bi gosenice vedele, da bodo enkrat postale 

metulji, bi živele popolnoma drugače: bile bi srečnejše, bolj optimistične in polne upanja. 

Smrt ni konec. Metulj je simbol preobrazbe. Življenje se ne konča, spremeni se.« (Böll b.d.) 

 

Obstajajo še druge prispodobe in simboli, ki umiranje in vstajenje povezujejo s preobrazbo:  

● smrt kot približanje k svetosti (Weizsäcker 1977); 

● smrt kot proces »slačenja« smrtnosti in nadevanje veličastva (Zink in Zink 1980); 

● smrt kot vrata, ki vodijo v velik prostor, poln radosti (Luther 1983); 

● prehod v večno življenje v blaženi sreči (Nemška škofovska konferenca in 

Evangeličanska cerkev v Nemčiji, EKD 1990); 

● Abrahamovo naročje (Wartenberg-Potter 1986); 

● bivanje v nebesih pri Bogu (Godzik 2011) in rajanje mrtvih duš (Lang in McDannell 

1990).« 

 

Vse prispodobe pojasnjujejo, kaj se zgodi pri umiranju: tudi metulj, ki ga poznajo številne 

kulture, in velja za simbol preobrazbe, svobode in vstajenja v neminljivost. Kot spremljevalci 

na poti do smrti nismo pričevalci konca, temveč preobrazbe. Ob smrtni postelji smo 

»pomočniki pri (pre)porodu«, ki s svojo prisotnostjo, podporo, z zavestn im dihanjem in 

molitvijo umirajočemu lajšamo »bolečine«. 
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Priprava na tečaje 
Uvodne opombe 

 

 

Tečaji so namenjeni zainteresirani javnosti brez strokovnega medicinskega znanja ali znanja 

o zdravstveni negi. Velik izziv za izvajalce je zato na eni strani ohranjanje ravnovesja med 

zahtevnostjo teme in časom, ki je na voljo, ter na drugi podajanjem tečaja v jeziku, ki je 

razumljiv vsakomur. 

 

V Nemčiji se izvajalci tečajev večinoma že več let ukvarjamo s to temo in pridobili smo veliko 

praktičnih izkušenj. Na tečaju se bo morda pojavila potreba po več znanja in poglavja na 

diapozitivih se bodo na prvi pogled zdela kratka ali teme obravnavane preveč površno. 

 

Iz osebnih izkušenj vam lahko zatrdimo, da ste lahko brez skrbi. Pred vami ne bodo sedeli 

strokovno izobraženi kolegi in strokovnjaki v paliativni oskrbi, temveč laiki. Pogosto ne bodo 

imeli veliko izkušenj o umiranju in smrti, oziroma še ne bodo znali te tematike obravnavati na 

tak način. 

 

Zato pozorno prisluhnite, kaj vam bodo povedali, ko se predstavijo. Iz povedanega lahko 

pogosto izveste, kaj si sami želijo izvedeti od vas. Veliko pomembneje kot posredovanje 

širokega znanja je pri udeležencih spodbuditi zaupanje, da ob smrti bližnjega niso nemočni, 

ko se vrnejo v domače okolje, in jim posredovati izkušnjo, da lahko o umiranju in smrti 

govorijo brez zadržkov – med seboj in z vami kot strokovnjaki. 

 

Pri tem je pomembno, da upoštevate naslednje vidike: 

 

● dobro načrtujte časovni potek tečaja (upoštevajte navodila v priročniku o 

času/diapozitivih); 

● dobro strukturirajte tečaj (razmislite o »svojih« poudarkih in praktičnih vajah na tečaju, 

kako boste razdelili naloge in podobno); 

● izogibajte se strokovnim izrazom in uporabljajte jezik, ki je razumljiv večini 

udeležencev; 

● pri tečajih zadnje pomoči gre predvsem za posredovanje informacij, kjer tečaji sledijo 

splošnemu pristopu oziroma posredujejo splošno znanje (razmislite o tem, kako 

globoko se moramo resnično poglobiti v določeno temo); 

● raznolikost metod (v vsebinski in časovni okvir vključite kreativnost); 

● zadnja pomoč ni terapevtska storitev; 

● osredotočite se na strnjeno predstavitev tem, poskušajte s čustvene ravni preiti na 

stvarno; znanje in poznavanje načinov, kako ravnati v konkretnih primerih, prispevata 

k premagovanju strahu in zagotavljata varnost; 

● upoštevajte dejstvo, da negotovost in prizadetost delimo; 

● tečaj zadnje pomoči je namenjen laikom brez strokovne izobrazbe na paliativnem 

področju (oziroma ta za obiskovanje tečaja ni potrebna); 

● tečaji za zaposlene na področju zdravstva in zdravstvene nege so v pripravi; tečaj 

zadnje pomoči ne nadomešča strokovne izobrazbe na področju paliativne oskrbe; 

● tečaj ima štiri dele, ki trajajo približno 45 minut. Deli se nadgrajujejo in so povezani; 

predvideno je, da jih izvedemo v okviru zaokroženega tečaja; 

● tečaj ne sme trajati več kot 4 ure vključno z odmori; 

● tečaj temelji na natisnjeni PDF-predstavitvi. Vsak izvajalec tečaja se zaveže, da jo bo 

uporabljal; 
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● tečaj izvajata dva certificirana izvajalca s čim bolj raznolikima poklicnima profiloma. 

Priporočeno je, da je vsaj en usposobljen na področju medicine ali zdravstvene nege; 

● da lahko tečaj izvedemo v začrtanem časovnem in vsebinskem okviru ter pri tem 

upoštevamo še vprašanja udeležencev, se jih lahko udeleži od 6 do največ 20 oseb. 

Idealno število udeležencev je 6‒12; 

● tečaj zadnje pomoči bi moral biti brezplačen, saj lahko le tako udeležbo omogočimo 

vsem zainteresiranim. Za pokritje stroškov izvajanja se lahko pobira do 20 evrov ali 

pa sodelujoče prosimo za prostovoljne prispevke; 

● pri oglaševanju tečajev se uporabljajo gradiva, ki jih je dala na voljo organizacija 

Zadnja pomoč Nemčija (Letzte Hilfe Deutschland); 

● udeleženci morajo dobiti potrdila o udeležbi. 

 

 

 

Vsak izvajalec se v okviru izobraževanja pisno zaveže, da bo spoštoval 

pravila tečaja in da bo o izvajanju poročal organizaciji Zadnja pomoč Nemčija.  

 

 

Kraj in prostor 

 

● Tečaje lahko organizirate na različnih krajih, na primer na ljudskih univerzah, v 

bolnišnicah, cerkvenih prostorih, podjetjih, društvih, hospicih, občinah in drugje. 

● Priporočeno je, da stole postavite v krog, prav tako imejte na voljo gradivo in mizo. 

● Velikost prostora mora biti prilagojena številu udeležencev. 

● Na voljo imejte tekočino za praktične vaje ustne nege. 

● Kraj tečaja mora biti čim bolj dostopen tudi invalidom in drugim ljudem s posebnimi 

potrebami. 

● Poleg tehničnih pripomočkov mora biti na tečaju na voljo tudi vso drugo potrebno 

gradivo za ustvarjalno in praktično izvedbo. 

 

Seznam materialov je v prilogi. 

 

 

Usposobljenost izvajalcev tečajev 

 

Izvajalci tečajev so lahko: 

● poklicni izvajalci paliativne oskrbe, prostovoljci v hospicu oziroma posamezniki z 

izkušnjami z delom v hospicu; 

● ljudje z izkušnjami pri izobraževanju odraslih in vodenju skupin; 

● posamezniki, ki so uspešno sodelovali na izobraževanju za izvajalce tečajev, izvedli 

nastop (poskusni tečaj) in pridobili certifikat. 

 

Izvajalci tečajev morajo imeti naslednje kompetence: 

● pedagoške kompetence, 

● socialno-komunikativne kompetence, 

● izkušnje z delom na terenu v hospicu, paliativni oskrbi ali žalovanju, 

● znati dobro upravljati čas. 
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Metodične in didaktične uvodne opombe 

 

 

Opredelitev tečaja zadnje pomoči glede na temeljne kompetence in nemško ogrodje 

kvalifikacij (DQR) 

 

Izobraževanje na področju paliativne oskrbe v Nemčiji temelji na shemi kompetenc za 

posamezne poklicne skupine (=kvalifikacij), v skladu s katerimi so oblikovani tudi učni načrti 

in njihove sestavine za usposabljanje na področju paliativne oskrbe/medicine (KoMPaC). 

 

Tečaj zadnje pomoči je namenjen laični javnosti, čeprav vsebuje tudi pomembne osnovne 

informacije za strokovno javnost. 

 

Nemško ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (DQR) nudi okvir za opredelitev 

izobraževalnih dejavnosti in učnih načrtov. Tečaj zadnje pomoči je zasnovan v skladu z 

njegovo prvo ravnijo in vsebuje kompetence za opravljanje nalog v podrobno opredeljenem 

in zelo strukturiranem okolju. Opravljanje nalog poteka v skladu z navodili (glej prilogo). 

 

Deset temeljnih kompetenc Evropske zveze za paliativno oskrbo (EAPC) opisuje osnovne 

kompetence in teme, ki bi morale biti del vsakega izobraževanja o paliativni oskrbi. V skladu 

z njimi mora biti zasnovan tudi učni načrt tečajev zadnje pomoči. 

 

Vseh deset temeljnih kompetenc je vključenih v učne vsebine tečajev zadnje pomoči. 

Spodnja tabela prikazuje kompetence po delih: 

 

Del Temeljne kompetence 

1 1, 3, 4, 5 

2 1, 7, 8, 10 

3 2, 6 

4 3, 5, 6, 9, 10 

 

 

V nadaljevanju so temeljne kompetence navedene še tabelarično. 

 

 

Opomba: Nemško združenje hospic in paliativne oskrbe (DHPV) in Nemško društvo za 

paliativno medicino (DGP) že od leta 2018 priznavata tečaj zadnje pomoči, ki ga 

opravijo bodisi laiki bodisi strokovnjaki, kot pridobljeno osnovno znanje na tem 

področju. 
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Deset interdisciplinarnih temeljnih kompetenc na področju paliativne oskrbe po EAPC 

(Krumm in drugi 2015) 

 

1. Uporaba temeljnih elementov paliativne oskrbe v okolju, kjer živijo bolniki, njegovi 

svojci in sorodniki. 

2. Zagotavljanje telesnega dobrega počutja med napredovanjem bolezni. 

3. Zadovoljevanje bolnikovih čustvenih potreb. 

4. Zadovoljevanje bolnikovih socialnih potreb. 

5. Zadovoljevanje bolnikovih duhovnih potreb. 

6. Odzivanje na potrebe svojcev in sorodnikov, ki negujejo bolnika glede na kratko-, 

srednje- in dolgoročne cilje nege. 

7. Odzivanje na izzive kliničnega in etičnega odločanja v paliativni oskrbi. 

8. Celovito usklajevanje oskrbe in interdiscipliniranega timskega dela v vseh okoljih, kjer 

nudijo paliativno oskrbo. 

9. Razvijanje primernih medosebnih in komunikacijskih kompetenc v zvezi s paliativno 

oskrbo. 

10. Samoopazovanje in kontinuirano strokovno usposabljanje. 

 

 

V učnem načrtu zadnje pomoči se učni cilji delijo na naslednja področja: 

● znanje, 

● sposobnosti, 

● odnos. 

 

To delitev uporablja tudi ta priročnik in je prisotna v vseh njegovih delih. 

 

Učni načrt tečajev zadnje pomoči redno pregleduje in posodablja mednarodna delovna 

skupina (nazadnje je bil posodobljen maja 2018). 

 

V pilotni raziskavi med nemškimi udeleženci tečajev zadnje pomoči smo ovrednotili prve 

izkušnje in ocene (Bollig in Kuklau 2015). Rezultati kažejo, da so tečaji izvedljivi in da jih 

laična javnost sprejema. 

 

Druge znanstvene raziskave še potekajo, maja 2018 pa smo začeli tudi mednarodno 

raziskovalno sodelovanje. 
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Potek in učni izidi 
 

DEL 1: Umiranje je sestavni del življenja 

 

 

Tema 

 

Diapozitivi Čas (min) 

Pozdrav, predstavitev 

udeležencev in kratka 

predstavitev tečaja 

1‒4 15 

Ozadje in potrebe 5 5 

Prva pomoč in zadnja 

pomoč 

6‒9 10 

Proces umiranja 10‒15 15 

 

Število diapozitivov: 15 

 

Učni izidi: 

 

Znanje 

● Seznaniti se z osnovami, potrebami, nujnostjo in možnostjo paliativnega delovanja in 

delovanja hospicev. 

● Seznaniti se z možnostmi lastnega udejstvovanja. 

 

Sposobnosti 

 

● Izboljšanje sposobnosti prepoznavanja potreb po pomoči med procesom umiranja. 

● Krepitev sposobnosti za pogovor in dialog na temo umiranja. 

 

Odnos 

 

● Refleksija o lastni umrljivosti. 

● Sprejemanje stališč drugih. 

● Spoštljiv odnos do soljudi. 

● Okrepljeno zaupanje v lastne sposobnosti. 

● Osveščanje o možnostih pomoči v družbi (npr. hospic, skupine za samopomoč, 

prostovoljstvo, sočutna družba). 
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DEL 2: Načrtovanje oskrbe in odločanje 

 

 

Tema 

 

Diapozitivi Čas (min) 

Pregled vsebin 16‒17 2 

Ponudba pomoči in temeljni 

pojmi 

18‒19 15 

Oskrba, vnaprej izražena 

volja in pooblastilo v 

primeru nezmožnosti 

20‒22 20 

Odločanje/negotovost 23 8 

 

 

Število diapozitivov: 8 

 

Učni izidi: 

 

Znanje 

 

● Seznaniti se s terminologijo in storitvami hospicev ter drugih organizacij, ki 

zagotavljajo paliativno oskrbo. 

● Seznaniti se z lokalno mrežo. 

● Seznaniti se s smislom in nujnostjo načrtovanja oskrbe in spoznavanje instrumentov 

za njeno izvajanje. 

● Seznaniti se s kompleksnostjo in dinamiko procesa odločanja. 

● Udeleženci tečaja se zavedajo, da v procesu umiranja in spremljanja bolnika niso 

sami. 

 

Sposobnosti 

 

● Sposobnost iskanja dostopa in uporabe do lokalnih mrež svetovalnih storitev. 

● Poznavanje različnih ravni oskrbe in zmožnost razlikovanja med njimi; prepoznavanje 

in sprejemanje lastne odgovornosti ter spodbujanje lastnih dejanj. 

● Okrepljena refleksija o lastnem odločanju. 

 

Odnos 

 

● Spoznavanje z odnosom hospicev in odprtost do te teme. 

● Refleksija o lastnih in tujih vrednotah ter predstavah. 
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DEL 3: Lajšanje simptomov in težav 

 

 

Tema 

 

Diapozitivi Čas (min) 

Pregled vsebin 24‒25 2 

Značilne težave in 

simptomi, štiri dimenzije 

26 8 

Oskrba/lajšanje bolečin 27‒29 12 

Hrana in pijača 30‒32 10 

Ustna nega 33 13 

 

Število diapozitivov: 10 

Učni izidi: 

Znanje 

● Seznaniti se s pogostimi težavami ob koncu življenja. 

● Seznaniti se z osnovami in možnostmi blaženja simptomov. 

● Seznaniti se z načini oskrbe in možnostmi ukrepanja. 

Sposobnosti 

● Praktična uporaba ukrepov za ublažitev simptomov (ustna nega idr.). 

Odnos 

● Okrepljeno zaupanje v lastne sposobnosti. 

● Osveščanje o možnostih pomoči v družbi (npr. hospic, skupine za samopomoč, 

prostovoljstvo, sočutna družba). 

● Razmislek o pomenu lastne intuicije. 
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DEL 4: Posloviti se 

 

Tema Diapozitivi Čas (min) 

Pregled vsebin 34‒35 2 

Različni odzivi na slabe 

novice in žalovanje 

36‒37 8 

Pogovor o smrti z otroki 38 10 

Trenutek smrti 

Po smrti 

39‒40 10 

Pogreb 41 5 

Žalovati je normalno 42 5 

Zaključek tečaja + kovček 43‒45 5 

 

Število diapozitivov: 12 

 

Učni izidi: 

Znanje 

● Spoznati oblike (modele) za spoprijemanje z umiranjem, smrtjo in žalovanjem otrok in 

odraslih. 

● Osvojiti osnovna znanja o kulturi poslavljanja in o pogrebih. 

 

Sposobnosti 

● Izboljšanje s temo povezanih komunikacijskih sposobnosti. 

● Izboljšanje sposobnosti za samopomoč v zvezi z umiranjem 

 

Odnos 

● Odprtost in sprejemanje raznolikih načinov žalovanja in prizadetih posameznikov. 

● Izboljšanje samozavesti in sposobnosti za samopomoč v kriznih situacijah. 
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DEL 1: Umiranje je sestavni del življenja 

 

Tema Diapozitivi Čas (min) 

Pozdrav, predstavitev 

udeležencev in kratka 

predstavitev tečaja 

1‒4 15 

Ozadje in potrebe 5‒5 5 

Prva pomoč in zadnja pomoč 6‒9 10 

Proces umiranja 10‒15 15 

 

Število diapozitivov: 15 

 

Učni izidi: 

 

Znanje 

● Seznaniti se z osnovami, potrebami, nujnostjo in možnostjo paliativnega delovanja in 

delovanja hospicev. 

● Seznaniti se z možnostmi lastnega udejstvovanja. 

 

Sposobnosti 

● Izboljšanje sposobnosti prepoznavanja potreb po pomoči pri procesu umiranja. 

● Krepitev sposobnosti za pogovor in dialog na temo umiranja. 

 

Odnos 

● Refleksija o lastni umrljivosti. 

● Sprejemanje stališč drugih. 

● Spoštljiv odnos do drugih ljudi. 

● Okrepljeno zaupanje v lastne sposobnosti. 

● Osveščanje o možnostih pomoči v družbi (npr. hospic, skupine za samopomoč, 

prostovoljstvo, sočutna družba). 
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Tema/vsebina: 

✔ Pozdrav in naslov. 

✔ Predstavitev izvajalca in organizatorjev tečaja. 

 

Metodika/didaktika: 

✔ Predavanje. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Predstavitev. 

 

Nasveti: 

 

 

Zapiski: 
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Tema/vsebina: 

✔ Predstavitev sestavnih delov in poteka tečaja. 

✔ Predstavitev časovnega okvira, odmorov in zaključka tečaja. Opozorite na 

ocenjevalni list. 

✔ Pravila dela na tečaju in v skupinah: 

- zaupnost, kultura (po)govora, 

˗ spodbujanje k aktivni udeležbi in postavljanju vprašanj, 

˗ opozorilo, da se v teme ne moremo izčrpno poglobiti. 

  

Metodika/didaktika: 

✔ Predavanje. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Predstavitev. 

 

Nasveti: 

✔ Ciljna skupina tečaja so laiki; zato predhodno znanje ni pogoj za udeležbo. 

✔ Samo pregled brez predstavitve vsebin. 

 

Zapiski: 
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Tema/vsebina: 

✔ Pregled vsebine 1. dela. 

✔ Kratka predstavitev udeležencev (omejena na ime udeleženca in stavek o vzroku 

prijave na tečaj). 

 

Metodika/didaktika: 

✔ Predavanje/okrogla miza. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Predstavitev, po potrebi samostoječa tabla. 

 

Nasveti: 

✔ Samo pregled, brez predstavitve vsebine. 

✔ Na vsak način omejite čas za predstavitev udeležencev. 

 

Zapiski: 
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Tema/vsebina: 

✔ Ozadje.  

✔ Zgodovinski kontekst: družbene spremembe. 

✔ Kaj pomeni želja umreti doma? 

✔ Dom za starostnike JE dom. 

✔ Vrnitev h konceptu sočutne družbe. 

✔ Nujnost sodelovanja laične javnosti. 

  

Metodika/didaktika: 

✔ Predavanje. 

✔ Učni pogovor. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Predstavitev. 

 

Nasveti: 

✔ Za več informacij o sočutnih mestih (compassionate cities) in sočutnih družbah 

(compassionate communities) glejte literaturo (Kellehear 2005, 2013). 

 

Zapiski: 
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Tema/vsebina: 

✔ Povezanost prve in zadnje pomoči, ki je razvidna iz samoumevnosti humanitarne 

pomoči. 

✔ Primer Henrija Dunanta, ustanovitelja Rdečega križa. 

✔ Zadnja pomoč kot ponovno odkritje, kako raznolika je lahko humanitarna pomoč, in 

pomen podpore. 

 

Metodika/didaktika: 

✔ Predavanje. 

 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Predstavitev. 

 

Zapiski: 
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Tema/vsebina: 

✔ Definiciji prve in zadnje pomoči in razlike med njima. 

 

Metodika/didaktika: 

✔ Predavanje. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Predstavitev. 

 

Nasveti: 

✔ Prva definicija zadnje pomoči G. Bolliga iz leta 2008 (Bollig 2010). 

 

Zapiski: 
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Tema/vsebina: 

✔ Veriga preživetja kot koncept prve pomoči. 

 

Metodika/didaktika: 

✔ Predavanje. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Predstavitev. 

 

Nasveti: 

✔ Veriga je močna le toliko, kot je močan njen najšibkejši člen. 

 

Zapiski: 
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Tema/vsebina: 

✔ Veriga paliativne oskrbe v primerjavi z verigo prve pomoči. 

✔ Pomen sodelovanja laične javnosti. 

✔ Sistematika organizacije paliativne oskrbe. 

 

Metodika/didaktika: 

✔ Predavanje. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Predstavitev. 

 

Nasveti: 

✔ Pomagajte si z literaturo (Bollig 2010) 

✔ Strokovnih izrazov še ne razlagajte. Glej naslednje diapozitive. 

 

Zapiski: 
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Tema/vsebina: 

✔ Spodbudite refleksijo o tem, kdaj se začne proces umiranja. 

✔ Različne interpretacije oziroma razlage in pojmovanja umiranja. 

  

Metodika/didaktika: 

✔ Predavanje. 

✔ Učni pogovor. 

✔ Skupinsko delo. 

✔ Miren pogovor v manjših skupinah. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Predstavitev. 

 

Nasveti: 

✔ Možni odgovori so npr. v starosti, ob rojstvu ali proces tik pred smrtjo. 

✔ Biološka, antropocentrična ali filozofska interpretacija. 

✔ Prepoznajte in priznajte raznolika stališča in interpretacije. 

✔ Pazite na čas. 

 

Zapiski: 
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Tema/vsebina: 

✔ Kako prepoznamo umiranje. 

✔ Umiranje kot proces. 

✔ Negotovi znaki začetka procesa umiranja. 

✔ Kako proces umiranja ločiti od staranja in depresije? 

✔ Zgodnji znaki niso značilni. Lahko so prisotni tudi pri ljudeh, ki nato ne umrejo tako 

hitro. 

✔ Umiranje je lahko dolgotrajen proces. 

 

Metodika/didaktika: 

✔ Učni pogovor. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Predstavitev. 

 

Nasveti: 

✔ Več informacij o kliničnih smernicah paliativne medicine (Smernice S3; slovenskih 

smernic še nimamo).  

✔ Vprašajte o izkušnjah udeležencev. 

 

Zapiski: 
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Tema/vsebina: 

✔ Prepoznavanje umiranja. 

✔ Umiranje kot proces. 

✔ Prepoznavanje kasnih in očitnih znakov, kdaj se začne proces umiranja. 

✔ Kasni znaki so prognostično močnejši, a ne zagotovi. 

 

 

Metodika/didaktika: 

✔ Učni pogovor. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Predstavitev. 

 

Nasveti: 

✔ Več informacij o kliničnih smernicah paliativne medicine (Smernice S3) 

✔ Vprašajte o izkušnjah udeležencev. 

 

Zapiski: 
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Tema/vsebina: 

✔ Štiri dimenzije holističnega (celostnega) pogleda. 

✔ Holistični pristop (t.i. total pain concept) Cicely Saunders kot temelj paliativnega 

delovanja in delovanja hospicev. 

  

Metodika/didaktika: 

✔ Učni pogovor. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Predstavitev. 

✔ Glejte gradiva »Posredovanje holističnega pristopa«, »Gosenica in metulj« in 

»Življenjski krog.« 

 

Nasveti: 

✔ Izogibajte se uporabi besedne zveze »total pain«, da ne zmedete udeležencev;  

(v slovenščini ta izraz nadomeščamo s »holističnim pristopom«). 

 

Zapiski: 
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Tema/vsebina: 

✔ Štiri dimenzije holističnega (celostnega) pogleda: telesna in psihološka dimenzija. 

✔ Povezava in medsebojen vpliv vseh štirih dimenzij. 

✔ En simptom ima običajno več dimenzij. 

  

Metodika/didaktika: 

✔ Učni pogovor. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Predstavitev. 

✔ Glejte gradiva »Posredovanje holističnega pristopa«, »Gosenica in metulj« in 

»Življenjski krog.« 

 

Nasveti: 

✔ Pojem »total pain« pri predstavitvi namerno izpuščajte, da ne zmedete udeležencev; 

(v slovenščini ta izraz nadomeščamo s »holističnim pristopom«). 

✔ Seznam ni popoln, namenoma so navedeni le posamezni primeri. 

 

Zapiski: 
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Tema/vsebina: 

✔ Štiri dimenzije holističnega pogleda: socialna in eksistencialno/duhovna dimenzija. 

✔ Povezava in medsebojen vpliv vseh štirih dimenzij. 

✔ En simptom ima običajno več dimenzij. 

  

Metodika/didaktika: 

✔ Učni pogovor. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Predstavitev. 

✔ Glejte gradiva »Posredovanje holističnega pristopa«, »Gosenica in metulj«, 

»Življenjska pot«, »Življenjski krog« in »Poškodovano srce«. 

 

Nasveti: 

✔ Pojem »total pain« namerno izpuščajte, da ne zmedete udeležencev;  

(v slovenščini ta izraz nadomeščamo s »holističnim pristopom«). 

✔ Seznam ni popoln, namenoma so navedeni le posamezni primeri. 

✔ Na podlagi primerov pojasnite, npr. kako nastane socialna bolečina zaradi finančnih 

težav. 

 

Zapiski: 
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DEL 2: Načrtovanje oskrbe in odločanje 

 

Tema Diapozitivi Čas (min) 

Pregled vsebin 16‒17 2 

Ponudba 

pomoči in 

temeljni pojmi 

18‒19 15 

Oskrba, vnaprej 

izražena volja in 

pooblastilo v 

primeru 

nezmožnosti 

20‒22 20 

Odločanje/ 

negotovost 

23 8 

 

Število diapozitivov: 8 

 

Učni izidi: 

 

Znanje 

 

● Seznaniti se s terminologijo in storitvami hospicev ter drugih organizacij, ki 

zagotavljajo paliativno oskrbo. 

● Seznaniti se z lokalno mrežo. 

● Seznaniti se s smislom in nujnostjo načrtovanja oskrbe in spoznavanje z instrumenti 

za njeno izvajanje. 

● Seznaniti se s kompleksnostjo in dinamiko procesa odločanja. 

● Udeleženci tečaja se zavedajo, da v procesu umiranja in spremljanja bolnika niso 

sami. 

 

Sposobnosti 

 

● Prepoznava in uporaba lokalnih mrež in struktur v paliativni oskrbi.  

● Poznavanje različnih ravni oskrbe in zmožnost razlikovanja med njimi; prepoznavanje 

in sprejemanja lastne odgovornosti ter spodbujanje lastnih dejanj. 

● Okrepljena refleksija o lastnem odločanju. 

 

Odnos 

 

● Spoznavanje z odnosom hospicev in odprtost do te teme. 

● Refleksija o lastnih in tujih vrednotah ter predstavah. 

  



40 
 

DEL 2: Načrtovanje oskrbe in odločanje

Mreže za podporo in pogosti izrazi

Odločanje:

Priprava:

medicinski in etični vidiki

oporoka in pooblastilo v primeru nezmožnosti

2 | Načrtovanje oskrbe in odločanje 

Dr. med. Georg Bollig | Last Aid International | Foto: Eva Höschlc

 
 

 

Tema/vsebina: 

✔ Pregled vsebine 2. dela. 

 

Metodika/didaktika: 

✔ Predavanje. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Predstavitev. 

 

Nasveti: 

✔ Samo pregled, brez predstavitve vsebin. 

 

Zapiski: 
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Tema/vsebina: 

✔ Predstavitev odnosa do minljivosti in celostnega pristopa hospica k paliativni oskrbi. 

✔ Definicije in pogosti izrazi, ki se uporabljajo v paliativni oskrbi. 

✔ Pomen kakovosti življenja in samoodločanje v praksi. 

✔ Kakovost življenja je individualna. 

✔ Avtonomija bolnika ima velik pomen, a tudi meje. 

✔ Razvoj gibanja hospic. 

 

Metodika/didaktika: 

✔ Predavanje. 

✔ Predstavitev. 

✔ Primeri. 

✔ Skupinska razprava. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Stoječa tabla. 

✔ Moderacijske kartice. 

✔ Pisala. 

✔ Okvirni načrt. 

✔ Glejte gradivo »Vaja za kakovost življenja«. 

 

Nasveti: 

✔ Vprašajte: Kaj je za vas kakovost življenja? 

✔ Primeri naj bodo kratki in jedrnati. 

✔ Pri izbiri učnih gradiva pazite na čas. 

 

Zapiski: 
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Tema/vsebina: 

✔ Predstavitev organizacijskih oblik dela v ambulantah in bolnišnicah. 

✔ Opis osnove strukture mrež. 

✔ Multidisciplinarnost. 

✔ Dostop do ponudbe različnih storitev in pogoji zanje. 

✔ Razlikovanje med hospici in oddelki paliativne oskrbe. 

  

Metodika/didaktika: 

✔ Učni pogovor/predavanje. 

✔ Po potrebi vizualizacija skice na stoječi tabli: pot oskrbe. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Stoječa tabla. 

✔ Zloženka. 

✔ Informativno gradivo lokalnih udeležencev mreže. 

 

Nasveti: 

✔ Po potrebi na kratko obrazložite zakonska določila (pravica do specializiranih timov 

za paliativno oskrbo ...), glavne smernice, financiranje – izogibajte se dolgim 

diskusijam. 

✔ Informacije za Slovenijo najdete spletnih straneh Slovenskega združenja paliativne in 

hospic oskrbe, Inštituta za paliativno medicino in oskrbo Medicinske fakultete Maribor 

in Slovenskega društva hospic.  

✔ Dodatne informacije poiščite med lokalnimi in regionalnimi ponudniki. 

 

Zapiski: 
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Tema/vsebina: 

✔ Zapleten proces odločanja. 

✔ Zagotavljanje avtonomije. 

✔ Zavedanje o lastnem odnosu do življenja, bolezni, umiranja in smrti je pogoj za 

pogovor o prenosu pooblastil v primeru nezmožnosti odločanja in o vnaprej izraženi 

volji bolnika. 

✔ Refleksija o odnosu.  

 

Metodika/didaktika: 

✔ Predavanje.  

✔ Učni pogovor. 

✔ Umirjen pogovor v manjših skupinah. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Max Frisch (1983): Tagebücher (Dnevniki). Vprašalnik o smrti, str. 798‒801 (lahko 

razdelite kot dodatek za domov). Prevod je v pripravi. 

 

Nasveti: 

✔ Bodite previdni pri skupinskih razpravah. 

✔ Omejite čas. 

✔ Po potrebi lahko vprašanje obravnavate s primeri. 

✔ Obravnavanje vprašanja dajte za »domačo nalogo.« 

 

Zapiski: 
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Tema/vsebina: 

✔ Zakaj potrebujemo pooblastilo v primeru nezmožnosti? 

✔ Potreba po pravni ureditvi. 

✔ Veljavna zakonodaja (na kratko). 

✔ Veljavnost pooblastila v primeru nezmožnosti. 

✔ Izbira pooblaščenca. 

✔ Naloge pooblaščenca. 

✔ Oblika pooblastila. 

  

Metodika/didaktika: 

✔ Predavanje. 

✔ Učni pogovor. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Po potrebi pripravite vzorec pooblastila v primeru nezmožnosti. 

✔ V Sloveniji npr. spletne strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Komisije RS za 

medicinsko etiko, Zakon o pacientovih pravicah (glej povezave). 

 

Nasveti: 

✔ Govorite »le« o zdravstvenem vidiku! 

✔ Pazite na časovni potek. 

✔ Ne bodite preveč podrobni. 

✔ Opozorite na posebne svetovalne storitve. 

✔ Možnost kontaktiranja zastopnika pacientovih pravic (glej povezave). 

 

Zapiski: 
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Tema/vsebina: 

✔ Pisana navodila vnaprej. 

✔ Razlikovanje med vnaprej izraženo voljo in pooblastilom v primeru nezmožnosti. 

✔ Smernice za ekipo, ki obravnava bolnika. 

✔ Različni obrazci. 

 

Metodika/didaktika: 

✔ Predavanje. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Predstavitev. 

✔ Po potrebi prinesite s seboj vzorec izražene volje bolnika. 

✔ V Sloveniji npr. spletne strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Komisije RS za 

medicinsko etiko, Zakon o pacientovih pravicah (glej povezave). 

 

Nasveti: 

✔ Primarni naslovnik: pooblaščenec (potrebuje pomoč) 

✔ Vnaprejšnje načrtovanje oskrbe (ACP) (glej gradivo »Kaj je ACP«)  

 

Zapiski: 
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Tema/vsebina: 

✔ Deljenje negotovosti. 

✔ Etična, filozofska in medicinska vprašanja. 

 

Metodika/didaktika: 

✔ Predavanje. 

✔ Učni pogovor. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Predstavitev 

 

Nasveti: 

✔ Samo »strokovnost« pri žalovanju ni dovolj – potrebni sta tudi empatija in deljenje 

negotovosti.  

✔ Spodbujanje k ponižnosti.  

✔ Individualnost pomeni, da absolutna »prav« in »narobe« ne obstajata.  

✔ Želje in načrte »smemo« spremeniti. 

 

Zapiski: 
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DEL 3: Lajšanje simptomov in težav 

 

Tema Diapozitivi Čas (min) 

Pregled vsebin 24‒25 2 

Značilne težave 

in simptomi, štiri 

dimenzije 

26 8 

Oskrba/lajšanje 

bolečin 

27‒29 12 

Hrana in pijača 30‒32 10 

Ustna nega 33 13 

 

Število diapozitivov: 10 

Učni izidi: 

Znanje 

✔ Seznaniti se s pogostimi težavami ob koncu življenja. 

✔ Seznaniti se z osnovami in možnostmi blaženja simptomov. 

✔ Seznaniti se z načini oskrbe in možnostmi ukrepanja. 

 

Sposobnosti 

✔ Praktična uporaba ukrepov pri ublažitvi simptomov (ustna nega itn.). 

 

Odnos 

✔ Okrepljeno zaupanje v lastne sposobnosti. 

✔ Osveščanje o možnostih pomoči v družbi (npr. hospic, skupine za samopomoč, 

prostovoljstvo, sočutna družba). 

✔ Razmislek o pomenu lastne intuicije 

 

Zapiski: 
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DEL 3: Lajšanje simptomov in težav

Značilne zdravstvene težave in simptomi

Oskrba/lajšanje bolečin

Hidracija in prehrana ob koncu življenja

Oskrba – praktična pomoč

3 | Lajšanje simptomov in težav

Dr. med. Georg Bollig | Last Aid International | Foto: Eva Höschlc

 

Tema/vsebina: 

✔ Pregled vsebine 3. dela. 

 

Metodika/didaktika: 

✔ Predavanje. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Predstavitev. 

 

Nasveti: 

✔ Samo pregled, brez predstavitve vsebin. 

 

Zapiski: 

  



49 
 

 

Tema/vsebina: 

✔ Značilne težave in simptomi. 

✔ Trpljenje. 

  

Metodika/didaktika: 

✔ Predavanje. 

✔ Učni pogovor. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Predstavitev. 

✔ Po izbiri: skupinsko delo s pripisom simptomov k posameznim vidikom, navedenim na 

diapozitivu; glejte gradivo »Posredovanje holističnega pristopa«. 

 

Nasveti: 

✔ Primere medsebojnega vplivanja simptomov predelajte na podlagi enega ali dveh 

simptomov. 

✔ Ni treba predelati vseh simptomov na seznamu. 

✔ Vzroki so pogosto večplastni (holistični pristop). 

✔ Pazite na čas. 

 

Zapiski: 
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Tema/vsebina: 

✔ Izhodišča za oskrbo. 

✔ Individualni simptomi in težave terjajo individualne strategije. 

✔ Pomen laikov in njihove pomoči. 

  

Metodika/didaktika: 

✔ Predavanje. 

✔ Učni pogovor. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Predstavitev. 

 

Nasveti: 

✔ Tukaj se lahko sklicujete na diapozitiv »Obremenjujoče težave«: hudo trpljenje - 

obstajajo pa preproste in koristne strategije, kako se s tem spopadati (tolaženje).  

✔ »Holistična oskrba« kot odgovor na »holistično bolečino«. 

 

Zapiski: 
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Tema/vsebina:  

✔ Predstavitev pomena nemedikamentozne  

obravnave simptomov. 

✔ Okrepitev zaupanja v lastno intuicijo. 

✔ Seznanitev z ukrepi na podlagi primerov. 

✔ Sorodniki kot pomemben vir pomoči. 

✔ Lajšanje simptomov bolnikov. 

 

Metodika/didaktika: 

✔ Predavanje. 

✔ Učni pogovor. 

✔ Praktične vaje. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Predstavitev. 

✔ Primeri praktičnih vaj (glej gradivo). 

✔ Ustno nego vedno vadite praktično.  

 

Po potrebi: (glej gradivo)  

✔ Predstavitev mešanice aromatičnih olj. 

✔ Akupresura proti slabosti. 

✔ Masaža rok. 

✔ Položaj bolnika in meje telesa.  

✔ Dotiki. 

✔ Povijanje in komprese. 

✔ Ventilator za težko dihanje.  

✔ »Kengurujčkanje«, kadar je bolnik nemiren. 

✔ Lastne ideje/oporne točke. 

 

Nasveti: 

✔ Pri izboru ukrepov se ravnajte po željah bolnikov. 

 

Zapiski: 
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Tema/vsebina: 

✔ Ob koncu življenja je potrebnih le malo zdravil. 

✔ Predstavitev pomena medikamentozne obravnave simptomov. 

✔ Zdravila za lajšanje najpogostejših simptomov so na voljo. 

✔ Ta zdravila se lahko bolniku dajejo tudi v podkožje (subkutano) – torej jim lahko 

pomagamo tudi, če ne morejo več požirati. 

 

Metodika/didaktika: 

✔ Predavanje. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Predstavitev. 

 

Nasveti: 

✔ Podrobnejša razlaga o uporabi zdravil ni potrebna. 

✔ Umestite morebitni strah pred opioidi v ustrezno perspektivo. 

 

Zapiski: 
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Tema/vsebina: 

✔ Hrana in pijača sta več kot le sredstvo za ohranjanje pri življenju. 

✔ Družbeni pomen hrane in pijače. 

  

Metodika/didaktika: 

✔ Predavanje. 

✔ Učni pogovor. 

✔ Po potrebi skupinsko delo.  

✔ Po potrebi skupinska razprava. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Predstavitev. 

✔ Po potrebi: zapis pomembnih pojmov na tablo. 

 

Nasveti: 

✔ Po potrebi: vprašajte kakšen pomen imata hrana in pijača za udeležence, da jim 

predstavite individualni vidik uživanja hrane in pijače. 

✔ Pazite na čas. 

 

Zapiski: 
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Tema/vsebina: 

✔ Načini dovajanja hrane, tekočin in zdravil. 

✔ Možnosti pri motnjah požiranja. 

✔ Upoštevanje pravice bolnika do samoodločanja. 

  

Metodika/didaktika: 

✔ Predavanje. 

✔ Učni pogovor. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Predstavitev. 

 

Nasveti: 

✔ Pazite na čas. 

✔ Omejite razpravo o etičnih vidikih perkutane endoskopske gastrostome (PEG). 

✔ Diapozitiv je mišljen zgolj kot prikaz različnih možnosti. 

✔ Smiselno je napeljati pogovor na vnaprej izraženo voljo bolnika (opolnomočen 

bolnik). 

 

Zapiski: 
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Tema/vsebina: 

✔ Pomen hrane in pijače v zadnjem življenjskem obdobju. 

✔ Upoštevanje pravice bolnika do samoodločanja.  

✔ Običajni telesni odzivi.  

✔ Spoštovanje avtonomije bolnika.  

✔ »Ljubeče opuščanje«. 

 

Metodika/didaktika: 

✔ Predavanje. 

✔ Učni pogovor. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Predstavitev. 

 

Nasveti: 

✔ »Hrana in pijača povezujeta telo in dušo« ...ko se »telo in duša« ločita, izgubita hrana 

in pijača svoj pomen. 

 

Zapiski: 
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Tema/vsebina: 

✔ Ustna nega kot praktičen ukrep in izkazovanje pozornosti sorodnikov.  

✔ Ustno nego je mogoče izvesti z domačimi pripomočki. 

✔ Lajšanje občutka žeje. 

 

Metodika/didaktika: 

✔ Učni pogovor. 

✔ Predavanje. 

✔ Praktične vaje in predstavitev gradiva. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Predstavitev. 

✔ Pripomočki za ustno nego.  

✔ Glej gradivo »Ustna nega«. 

 

Nasveti: 

✔ Udeleženci za vajo potrebujejo pijačo. 

✔ Pomembno za ljudi, ki »želijo nekaj storiti« za umirajočega.  

 

Zapiski: 
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DEL 4: Posloviti se 

 

Tema Diapozitivi Čas (min) 

Pregled vsebin 34‒35 2 

Različni odzivi na 

slabe novice in 

žalovanje 

36‒37 8 

Pogovor o smrti z 

otroki 

38 10 

Trenutek smrti 

Po smrti 

39‒40 10 

Pogreb 41 5 

Žalovati je 

normalno 

42 5 

Zaključek tečaja + 

kovček 

43‒45 5 

 

Število diapozitivov: 12 

 

Učni izidi: 

Znanje 

● Spoznati načine (modele) spoprijemanja z umiranjem, smrtjo in žalovanjem otrok in 

odraslih. 

● Osvojiti osnovna znanja o kulturi poslavljanja in pogrebih. 

 

Sposobnosti 

● Izboljšanje s temo povezanih komunikacijskih sposobnosti. 

● Izboljšanje sposobnosti za samopomoč v zvezi z umiranjem. 

 

Odnos 

● Odprtost in sprejemanje raznolikih načinov žalovanja in prizadetih posameznikov. 

● Izboljšanje samozavesti in sposobnosti za samopomoč v kriznih situacijah. 
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DEL 4: Posloviti se

Zadnje slovo/obredi

Pogreb in oblike pokopov

Žalovanje je normalno

Žalost in žalovalni odzivi

Vprašanja – povratne informacije

4 | Posloviti se

Dr. med. Georg Bollig | Last Aid International | Foto: Christine Limmer, palliativkalender.dec  

Tema/vsebina: 

✔ Pregled vsebine četrtega dela. 

 

Metodika/didaktika: 

✔ Predavanje. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Predstavitev. 

 

Nasveti: 

✔ Samo pregled brez predstavitve vsebin. 

 

Zapiski: 
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Tema/vsebina: 

✔ oblike odzivanja na slabe novice, žalovanje in smrt ‒ odziv je odvisen od 

posameznika. 

 

Metodika/didaktika: 

✔ Predavanje. 

✔ Skupinski pogovor. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Predstavitev. 

✔ Knjiga: Elisabeth Kübler-Ross (2001): »lnterviews mit Sterbenden« (Intervjuji z 

umirajočimi). 

 

Nasveti: 

✔ Elisabeth Kübler-Ross kot pionirka gibanja hospic. 

✔ Obravnava primera dveh različnih vzorcev odzivanja (izberite posameznike z 

različnimi oblikami odzivov). 

✔ Omogočiti izmenjavo misli, vendar ne predolgo. Pazite na čas! 

 

Zapiski: 
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Tema/vsebina: 

✔ Mednarodno uveljavljen model.  

✔ V poteku so nakazana protislovja. 

✔ Aktivna razprava vseh udeležencev (bolnika, sorodnikov, prijateljev, negovalcev idr.). 

✔ Žalovanje se dogaja pred smrtjo in po njej. 

  

Metodika/didaktika: 

✔ Predavanje. 

✔ Učni pogovor. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Predstavitev. 

✔ Model dvojnega procesa pri žalovanju (glej povezavo).  

 

Nasveti: 

✔ Možno je aktivno prehajanje med obema modeloma (ne le prenašanje žalosti, temveč 

tudi možnost vplivanja na lastno čustvovanje). 

 

Zapiski:  
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Tema/vsebina: 

✔ Spodbujajte vključevanje otrok v proces smrti, in sicer na način, ki je primeren njihovi 

starosti. 

✔ Ne prenašajte na otroka lastnih strahov in svoje nezmožnosti spoprijemanja s 

situacijo.  

✔ Premagajte občutek nemoči in nezmožnosti za pogovor. 

✔ Spodbudite otroke, da sprejemajo lastne odločitve (npr. o udeležbi na pogrebu). 

✔ Dajte otroku na voljo različne možnosti 

✔ Brez uporabe prisile ali izključevanja. 

  

Metodika/didaktika: 

✔ Učni pogovor 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Predstavitev. 

 

Nasveti: 

✔ Deset pravic otrok, ki žalujejo (glej gradivo). 

✔ Za praktična navodila obiščite stran Nemškega združenja hospic in paliativne oskrbe 

(DHPV) (glejte povezave). 

✔ Dodatna literatura: Pernilla Stalfelt (2019): »Und was kommt dann? Das Kinderbuch 

vom Tod« (In kaj pride potem? Knjiga o smrti za otroke). 

 

Zapiski: 
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Tema/vsebina: 

✔ Čas miru in ozaveščanja smrti. 

✔ Dojemanje smrti. 

✔ Vloga obredov pred smrtjo in po njej. 

✔ Čas si moramo vzeti in ga tudi dati. 

  

Metodika/didaktika: 

✔ Učni pogovor. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Predstavitev. 

✔ Primeri iz življenja. 

✔ Po potrebi predelajte gradivo »Čuječnost«. 

 

Nasveti: 

✔ Po potrebi: poizvedite o izkušnjah udeležencev. 

 

Zapiski: 
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Tema/vsebina: 

✔ Razmišljanje o prihodnosti in pogovor z osebnim zdravnikom.  

✔ Mrliški ogled in mrliški list. 

✔ Spodbujanje k mirnemu slovesu od preminulih – obredi. 

✔ Možnost premestitve umrlega iz ustanove domov. 

  

Metodika/didaktika: 

✔ Učni pogovor.  

✔ Predavanje. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Predstavitev. 

 

Nasveti: 

✔ Različni vzroki smrti (naravni in drugi) in njihove posledice. 

✔ Ugotovitev vzroka smrti s pomočjo policije in državnega tožilstva. 

✔ Izvajalec tečaja mora biti seznanjen z veljavnimi predpisi. 

 

Zapiski: 
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Tema/vsebina: 

✔ Kratka predstavitev različnih vrst pogrebov (npr. polanonimni žarni pokop). 

✔ Priporočite, da se ta tema doreče še pred smrtjo (npr. priprave na pogreb in družina). 

✔ Pravica svojcev, da pogreb organizirajo v skladu z lastnimi željami (npr. izbira 

pogrebnega zavoda, aktivno sodelovanje). 

✔ Omejitve: npr. posebne določbe v času pandemij/epidemij (glejte povezave). 

✔ Vloga pogrebnih slovesnosti/obredov. 

  

Metodika/didaktika: 

✔ Predavanje. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Predstavitev. 

 

Nasveti: 

✔ Seznanite se z veljavno zakonodajo. 

✔ Pogovorite se o opremi krste, pisanju poslovilnega pisma, katere osebne predmete 

položiti v krsto itd. 

✔ Gradivo na temo obredov se nahaja na spletnih straneh Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije, Centrov za socialno delo, Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje in je opredeljeno v Zakonu o pacientovih pravicah (glejte povezave). 

 

Zapiski: 
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Tema/vsebina: 

✔ Kako lahko postanemo bolj pozorni na to, kako žalujemo sami in kako žalujejo drugi. 

✔ Sprejetje dejstva, da se vsak z žalovanjem spopada na svoj način. 

✔ Prikaz regionalne ponudbe pomoči žalujočim.  

✔ Spodbujanje posameznikov, da sprejmejo pomoč. 

 

Metodika/didaktika: 

✔ Predavanje. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Predstavitev. 

✔ Glejte gradivo »Predstavitev diapozitiva Žalovanje«. 

 

Nasveti: 

✔ Predstavitev ponudbe na podlagi npr. zloženke. 

✔ Žalovanje je lahko težko in dolgotrajno.  

✔ Reaktivno depresijo moramo zdraviti terapevtsko. 

 

Zapiski: 
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Tema/vsebina: 

✔ Kreativne ideje. 

✔ Povabilo k razmišljanju. 

✔ Kaj je pomembno zame? 

  

Metodika/didaktika: 

✔ Po potrebi: delovni list kot domača naloga. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Po potrebi: razdelite delovne liste. 

 

Nasveti: 

✔ Po potrebi: sodelujoči prinesejo lasten kovček. 

✔ Po potrebi: glasba ob slovesu (glejte povezave). 

 

Zapiski: 

 

  



67 
 

 

Tema/vsebina: 

✔ Povzetek in pregled tečaja. 

✔ Odgovori na nujna odprta vprašanja in informacije o ponudbi zadnje pomoči. 

✔ Slovo od udeležencev (zbiranje ocenjevalnih listov). 

✔ Nasveti za sorodnike in partnerje. 

  

Metodika/didaktika: 

✔ Predavanje. 

✔ Kratke povratne informacije vseh udeležencev. 

 

Gradivo/mediji: 

✔ Predstavitev. 

✔ Potrdilo o udeležbi. 

✔ Seznam prisotnosti. 

✔ Ocenjevalni list. 

✔ Zloženka. 

 

Nasveti: 

✔ Če želite pozvati k zbiranju prispevkov, potem to storite zdaj. 

✔ Po potrebi: povabilo k prostovoljnemu delu, npr. sodelovanju in usposabljanju pri 

gibanju hospic. 

 

Zapiski: 
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Potrdilo o udeležbi/Dokumentacija 

 

Izvajalce tečajev prosimo, da o izvedenih tečajih poročajo po elektronski pošti Inštitutu za 

paliativno medicino in oskrbo (glejte povezave). Na spletni strani Inštituta je rubrika za 

inštruktorje, kjer najdete vprašalnike, potrdila in vse gradivo za izvedbo tečaja. Po 

opravljenem tečaju udeleženci prejmejo potrdilo. 

 

 

Ocenjevalni list 
 

Tečaje Zadnje pomoči dosledno spremljamo, na podlagi ugotovitev pa jih mednarodna 

delovna skupina redno posodablja. Mnenja udeležencev so zato nepogrešljiva. Udeležence 

tečaja prosimo, da projekt podprejo z anonimnim in prostovoljnim izpolnjevanjem 

ocenjevalnega lista. 
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Mednarodno sodelovanje in pogled v prihodnost 

Georg Bollig 

Še preden je bila rojena zamisel o tečajih zadnje pomoči, je na tem področju obstajalo 

sodelovanje med različnimi evropskimi državami, med drugim med Avstrijo, Nemčijo, 

Norveško in Dansko. To mednarodno sodelovanje se je med tem razširilo, usklajuje pa ga 

delovna skupina Mednarodne zadnje pomoči (Last Aid lnternational Working Group) pod 

mojim vodstvom. Pravila sodelovanja so zapisana, pod njimi pa so se podpisale vse 

sodelujoče organizacije. 

To je pomembno za dolgoročno in verodostojno nadaljnje delo, katerega cilj je razvijati in 

nadgraditi projekt tečajev zadnje pomoči ter ga redno posodabljati z novimi znanstvenimi 

ugotovitvami. Pri tem je treba upoštevati poglede in želje tako izvajalcev kot udeležencev 

tečajev. 

Na srečanjih mednarodne delovne skupine sprejemamo spremembe kurikula tečajev zadnje 

pomoči, prilagajamo ppt-predstavitev in sprejemamo zavezujoče odločitve. Predstavitev 

članice prevedejo v svoj jezik in jo prilagodijo svojim potrebam. Prilagoditve so nujne npr. na 

tematskih področjih organizacije tečajev, zakonske ureditve, načrtovanju zadnje oskrbe in na 

nekaterih drugih področjih. Upravni odbor delovne skupine Mednarodne zadnje pomoči nato 

preveri prevedeno vsebino in s tem prepreči prevelika odstopanja. Pomembno je namreč, da 

potekajo tečaji zadnje pomoči na mednarodni ravni na podlagi istega kurikula in po istem 

vzoru, saj bo v nasprotnem primeru ime »zadnja pomoč« le prazna lupina z nekoristno 

vsebino. 

Seveda pa ostaja kljub standardizaciji dovolj prostora za individualne prilagoditve skupinam 

udeležencev in izvajalcem tečajev. Standardizacija je vodilo, ki služi varovanju enovitosti 

učnih vsebin. Izvajalci tečajev pa imajo še vedno na voljo dovolj manevrskega prostora, da 

vanje vključijo lokalne in nacionalne posebnosti ter lastne izkušnje. Udeleženci praviloma 

pozdravljajo praktične nasvete voditeljev, ki temeljijo na njihovih lastnih izkušnjah. 

Spodnja preglednica s štirimi koraki je nastala v sodelovanju z Evropsko akademijo za 

paliativno oskrbo (European Palliative Care Academy, EUPCA) in s ciljem mednarodne 

širitve tečajev zadnje pomoči. Cilje drugega koraka smo dosegli hitreje kot načrtovano. V 

njegovem okviru je bila ustanovljena mednarodna delovna skupina, v kateri sodelujejo 

predstavniki sedmih evropskih držav, ki so se dogovorili o skupni predstavitvi. Nadaljnja 

prizadevanja za mednarodno širitev tečajev zadnje pomoči, opisana v tretjem koraku, so se  

začela že poleti leta 2018. Potem ko sta tečaje zadnje pomoči že zgodaj leta 2018 priznali 

Nemško združenje hospic in paliativne oskrbe (Der Deutsche Hospiz- und Palliativ Verband, 

DHPV) in Nemško društvo za paliativno medicino (Deutsche Gesellschaft für 

Palliativmedizin, DGP), si sedaj prizadevamo vzpostaviti sodelovanje z Evropsko zvezo za 

paliativno oskrbo (European Association for Palliative Care, EAPC). Posodabljanje ppt-

predstavitve tečajev zadnje pomoči bo na podlagi znanstvenih ugotovitev in soglasja 

strokovnjakov delovne skupine Mednarodne zadnje pomoči potekalo vsaki dve do štiri leta. 

Izvajanje tečajev zadnje pomoč pa bo strokovno spremljala mednarodna raziskovalna 

skupina. Več informacij o projektu Evropske akademije za paliativno oskrbo najdete na 

povezavi https://www.eupca.eu/participants-2017-2019/. 
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Preglednica 4: Štirje koraki programa skupine Mednarodna zadnja pomoč – gibanje za 

zadnjo pomoč (Last Aid lnternational - The Last Aid Movement)  

 

 4. korak: Pričakovanja za prihodnost 

● Razširitev in ustanovitev svetovne delovne skupine za zadnjo 

pomoč in vključitev novih zainteresiranih držav. 

● Zastopanje in osveščanje o zadnji pomoči. 

 3. korak: Začetek med projektom Evropske akademije za paliativno oskrbo 

(EUPCA) (poleti 2018) 

● Prevod kurikula in ppt-predstavitve v različne jezike. 

● Preverjanje izvedljivosti, učinka in sprejemljivosti tečaja zadnje pomoči v vseh 

sodelujočih državah. 

● Razširitev mednarodne delovne skupine z novimi člani. 

● Vpeljava metode Delfi v kurikul tečajev zadnje pomoči. 

● Sodelovanje z Evropsko zvezo za paliativno oskrbo (EAPC). 

 2. korak: Projekt Evropske akademije za paliativno oskrbo (EUPCA) (2017-2018) 

● Ustanovljena je delovna skupina Mednarodne zadnje pomoči, v kateri sodeluje od 

šest do desetih evropskih držav. 

● Soglasje o kurikulu in ppt-predstavitvi 

1. korak (2014 in 2017) 

● Ustanovljena je delovna skupina, v kateri sodelujejo Norveška, Danska in Nemčija.  

● Izvajanje pilotnih študij za ugotavljanje izvedljivosti, učinka in sprejemljivosti tečajev zadnje 

pomoči. 

● Pilotne študije pokažejo izvedljivost in sprejemljivost tečajev zadnje pomoči. 

● Tečaje zadnje pomoči prizna Nemško društvo za paliativno medicino (DGP) in jih nagradi 

(2015). 

● Predstavitve na mednarodnih znanstvenih konferencah (med drugim v Dublinu, Montrealu, 

Madridu in Edinburghu). 
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Menim, da so za prihodnje izboljšanje paliativne oskrbe pomembni naslednji vidiki: 

 

Preglednica 5: Trije vidiki za celovito vključitev paliativne oskrbe 

 

 

 

Ta model je bil prvič predstavljen na škotskem kongresu paliativne oskrbe v Edinburghu 

(Bollig 2017). Zadnja pomoč se je v zadnjih letih iz zamisli razvila v mrežo in mednarodno 

skupnost za zadnjo pomoč ter se razširila po številnih evropskih državah. Upamo, da bomo 

s (ponovnim) vključevanjem VSEH v oskrbo hudo bolnih in pomoči potrebnih posameznikov 

spodbudili nadaljnjo širjenje in izboljšanje paliativne oskrbe. Naš končni cilj je, da postaneta 

paliativna oskrba in podpora dostopni VSEM, ki ju potrebujejo in si ju želijo. 
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Nemške povezave in prenosi 

 

Brošura Nemškega združenja paliativne in hospic oskrbe o žalovanju otrok: 

http://www.dhpv.de/tl_files/public/Service/Broschueren/Broschu%CC%88reAbschiednehmendeKind

erAnsicht.pdf 

Brošura o vnaprej izraženi volji pacienta: http://www.bmvj.de 

Glasba: Purple Schulz - Der letzte Koffer: https://youtu.be/6AqS3zSoqDw 

Informacije o modelu dvojnega procesa pri žalovanja: http://www.gute-

trauer.de/inhalt/trauer/duales_prozess_modell 

Povezave do dela teologa Petra Godzika: https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Godzik, 

http://www.pkgodzik.de/ 

Paliativne teme za vključitev v predstavitev: https://www.dgpalliativmedizin.de/pflege/palliative-

care-lehren-lernen-leben.html  

Smernice S3: https://www.dgpalliativmedizin.de/allgemein/s3-leitlinie.html  

Strokovni članek o težkem dihanju in kašljanju pri paliativnih pacientih: 

https://www.aerzteblatt.de/pdf.asp?id=145226 

  

https://.www.youtube.com/watch?v=VAupFs6w_sM
https://www.aerzteblatt.de/pdf.asp?id=145226
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Slovenske povezave in prenosi 

 

Centri za socialno delo: https://www.csd-slovenije.si/ 

Inštitut za paliativno medicino in oskrbo Medicinske fakultete Maribor: http://paliativa.si/ 

Komisija RS za medicinsko etiko: https://www.gov.si/zbirke/delovna-telesa/komisija-rs-za-

medicinsko-etiko/ 

Nacionalni inštitut za javno zdravje: https://nijz.si/ 

Obrazci: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9074 

Pogreb v času epidemije: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/20priporocila_ 

postopanje_z_umrlimi_.pdf 

Pogrebnina in posmrtnina: https://e-uprava.gov.si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/smrt/ 

pogrebnina-posmrtnina.html 

Slovensko društvo hospic: https://www.hospic.si/ 

Slovensko združenja paliativne in hospic oskrbe: http://szpho.si/domov.html 

Zakon o pacientovih pravicah (34. čl.): http://pisrs.si/Pis.web/20pregled Predpisa?id=ZAKO4281 

Zastopniki pacientovih pravic: https://www.nijz.si/sl/zastopniki-pacientovih-pravic 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije: https://www.zzzs.si/ 

  

https://www.csd-slovenije.si/
http://paliativa.si/
https://www.gov.si/zbirke/delovna-telesa/komisija-rs-za-medicinsko-etiko/
https://www.gov.si/zbirke/delovna-telesa/komisija-rs-za-medicinsko-etiko/
https://nijz.si/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9074
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/20priporocila_%20postopanje_z_umrlimi_.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/20priporocila_%20postopanje_z_umrlimi_.pdf
https://e-uprava.gov.si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/smrt/%20pogrebnina-posmrtnina.html
https://e-uprava.gov.si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/smrt/%20pogrebnina-posmrtnina.html
https://www.hospic.si/
http://szpho.si/domov.html
http://pisrs.si/Pis.web/20pregled%20Predpisa?id=ZAKO4281
https://www.nijz.si/sl/zastopniki-pacientovih-pravic
https://www.zzzs.si/
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Priloga 

Ključne kompetence 

 

Raven 1 opisuje kompetence, ki so potrebne, da udeleženci rešijo preproste naloge v 

predvidljivem in zelo strukturiranem učnem ali delovnem okolju. Udeležencem uspe naloge 

rešiti s pomočjo navodil. 

Raven 2 opisuje kompetence, ki so potrebne, da udeleženci osnovne naloge rešijo v 

predvidljivem in strukturiranem učnem ali delovnem okolju. Udeležencem uspe naloge 

večinoma rešiti s pomočjo navodil. 

Raven 3 opisuje kompetence, ki so potrebne, da udeleženci strokovne naloge rešijo 

omejeno samostojno, vendar še vedno v predvidljivem učnem ali delovnem okolju. 

Raven 4 opisuje kompetence, ki so potrebne za samostojno načrtovanje in reševanje 

strokovnih nalog, ki so glede na območje delovanja široke, v spreminjajočem se učnem 

okolju ali na delovnem področju. 

Raven 5 opisuje kompetence, ki so potrebne za samostojno načrtovanje in reševanje 

strokovnih nalog, ki so glede na območje delovanja široke, v zahtevnem, specializiranem in 

spreminjajočem se učnem okolju ali na delovnem področju. 

Raven 6 opisuje kompetence, ki so potrebne za reševanje problemov in za načrtovanje, 

reševanje in vrednotenje strokovnih nalog, ki so glede na območje delovanja široke, ter 

prevzemanje odgovornosti za delovne procese na znanstvenem ali delovnem področju, pri 

čemer izkazuje samostojnost in samoiniciativnost. Značilni sta zahtevnost nalog in pogoste 

spremembe. 

Raven 7 opisuje kompetence, ki so potrebne za reševanje zahtevnih novih nalog in 

problemov, prevzemanje odgovornosti za delovne procese na znanstvenem ali strateško 

usmerjenem delovnem področju. Značilne so zahtevnost in pogoste spremembe. 

Raven 8 opisuje kompetence, ki so potrebne za pridobivanje znanja z elementi raziskovanja 

na določenem znanstvenem področju ali za iskanje izvirnih rešitev in postopkov na delovnem 

področju. Značilno je ustvarjalno reševanje problemov. 

 

Kompetence so povzete in prirejene po nemškem in slovenskem ogrodju kvalifikacij za 

razvrščanje kvalifikacij v ravni glede na učne izide (glej npr. https://www.nok.si/) 

  

https://www.nok.si/
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Pravila tečajev zadnje pomoči 

 

Certificiran/-a izvajalec/-ka tečaja s svojim podpisom na dan prejema certifikata 

potrjujem, da sem seznanjena s pravili tečaja, in se zavezujem, da jih bo upošteval/-a. 

 

1. Tečaje zadnje pomoči lahko izvajajo le certificirani izvajalci/-ke. 

 

2. Pri tem se morajo opirati na uradno ppt-predstavitev Zadnja pomoč in se ravnati v 

skladu s priporočili. 

 

3. Tečaje zadnja pomoč vedno izvajata dva izvajalca/-ki. Prihajati morata z različnih 

področij paliativne in hospic oskrbe (zdravnik, medicinska sestra, negovalec, 

duhovnik, socialna delavka, prostovoljec idr.). Vsaj eden mora biti zdravnik/-ca ali 

medicinski tehnik/-ca. 

 

4. Ppt-predstavitev tečaja zadnje pomoči je predmet avtorskih pravic. Ni je dovoljeno 

posredovati udeležencem tečaja ali tretjim osebam, je s tem namenom razmnoževati 

ali narediti javno dostopne. 

 

5. Vsak izvajalec/-ka tečaja mora letno izvesti vsaj eno predstavitev. 

 

6. Izvajalec/-ka tečaja se ravna v skladu s priporočili, objavljenimi na spletni strani 

www.letztehilfe.info. Priporočamo, da se za udeležence pripravi zloženka s 

kontaktnimi informacijami o lokalnih ponudnikih zadnje pomoči in kontaktnih točkah. 

 

7. Zaradi določb zakonodaje o varstvu podatkov ne vodimo ločenih seznamov 

udeležencev. Po izvedenem tečaju se izpolnjeni vprašalniki shranijo na Inštitutu za 

paliativno medicino in oskrbo in so nam v pomoč za izboljšanje tečajev ter pripravo 

dodatnega gradiva. Zbiramo podatke o kraju izvajanja tečaja, izvajalcih, številu 

udeležencev in konstruktivneideje za izboljšanje tečaja. Udeležence/-ke opozarjamo, 

da jim v primeru izgube potrdila o udeležbi zaradi zgoraj navedenih razlogov ne 

moremo izdati nadomestnega. 

 

8. Udeležence/-ke prosimo, da nam vrnejo izpolnjeni Ocenjevalni list in s tem sodelujejo 

pri izboljšanju vsebin tečajev zadnje pomoči.  

 

9. Udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi. 

 

10. Priporočamo, da so tečaji za udeležence/-ke brezplačni oziroma da se zanje 

zaračunava zgolj nadomestilo za kritje nastalih stroškov. To naj ne bo večje od 20 

evrov. 
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Ocenjevalni list za delavnico “Zadnja pomoč” 

1. Ocenite vsebino delavnice 

(Ocena: 1 = nezadostno, 2 = zadostno, 3 = dobro, 4 = prav dobro, 5 = odlično) Prosimo, da 

vsakemu delu namenite eno oceno. 

Naslov dela  

 1 2 3 4 5 

1. Umiranje je sestavni del življenja      

2. Načrtovanje oskrbe in odločanje      

3. Lajšanje simptomov in težav      

4. Posloviti se      

Ocena celotnega tečaja      

      

 

2. Vaš osebni vtis 

(Opišite v nekaj stavkih.) 

a) Naslednja tema me je posebej nagovorila … 

 

b) Pridobil sem nekaj več samozavesti pri soočanju z naslednjimi temami …  

 

(Opredelite se do spodaj navedenih trditev, tako da izberete eno izmed navedenih možnosti.) 

c)   Delavnica je lahko v pomoč posameznikom □ da □ ne 

d)   Izvedel sem nekaj novega  □ da □ ne 

e)   Vsebine so predstavljene razumljivo      □ da □ ne 

f)   Delavnico bi priporočal znancem □ da □ ne 

 

3. Kaj vam je bilo še posebej všeč, kaj bi posebej pohvalili? 

 

4. Poklic:                                       Starost: 

      Spol (m/ž) 

5. Veseli bomo vaših komentarjev in predlogov. Lahko jih zabeležite tudi na zadnji 

strani vprašalnika: 

Najlepša hvala za vašo pomoč! 

 

Kontakt za Slovenijo: erikazelko@gmail.com; n.krčevski.skvarc@gmail.com; 

edvard.jaksic@guest.arnes.si   

Inštitut za paliativno medicino in oskrbo, MF Maribor, Taborska ulica 6b, 2000 Maribor  

mailto:erikazelko@gmail.com
mailto:n.krčevski.skvarc@gmail.com
mailto:edvard.jaksic@guest.arnes.si
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Seznam pripomočkov 

 

Tehnologija: 

 

● projektor, 

● prenosni računalnik, 

● električni priključek, 

● kazalnik (pointer). 

 

Potrebščine: 

 

● tabla, papir, pisalo, 

● kovček za moderiranje, 

● tabla za pripenjanje, 

● potrebščine za nego ust, 

● material, ki ustreza uporabljenim kreativnim metodam, 

● zloženka o regionalni ponudbi paliativne oskrbe in drugih storitvah na tem področju. 
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Pravice otrok, ki žalujejo 

 

1. Imaš pravico, da si žalosten. Žalost je čustvo, kot vsa druga. 

2. Imaš pravico, da se ne počutiš krivega. Nisi kriv za smrt osebe, za katero žaluješ. 

3. Imaš pravico, da jočeš. Joči, kadar želiš. Tega se ti ni treba sramovati. 

4. Imaš pravico, da si jezen ‒ tudi to je v redu. Kriči, dokler jeze ne spraviš iz sebe. 

5. Imaš pravico, da molčiš. Če želiš molčati, molči. Če želiš govoriti, govori. 

6. Imaš pravico, da si sam. Če potrebuješ čas, da si sam, si ga vzemi. 

7. Imaš pravico, da te je strah. Včasih je smrt strašna. O tem se pogovori z nekom, ki mu 

zaupaš. 

8. Imaš pravico, da si postavljaš vprašanja. Kaj te zanima? O smrti ni napačnih vprašanj. 

Zato vprašaj. 

9. Imaš pravico, da se spominjaš. Spominov ti ne more nihče vzeti. Čuvaj jih, kot zaklad. 

10. Imaš pravico do smeha. Bodi vesel in se smej ‒ kadar to želiš. Življenja se lahko veseliš. 

(povzeto po Schwikart 2014) 
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Material 

 

Nasvet Reinhilde Tabernig 

 

 

Gosenica in metulj: 

Razvoj zavedanja: postati človek 

Potrebščine: 

Plišasta gosenica, ki se spremeni v metulja, debela rdeča volnena nit, čajna svečka. 
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Vse od začetka življenja do zadnjega vdiha nas »zavest oziroma zavedanje samega sebe« 

sili k nenehni rasti. 

Preobrazba gosenice v metulja je podrejena neizbežnim zakonom narave. 

Individualna rast človeške zavesti je odvisna od notranje pripravljenosti posameznika, da se 

posveti rasti in razvoju. 

  



83 
 

Življenjska pot: 

 

Plišasta deklica na spodnjih fotografijah ponazarja vse ljudi, ki so od rojstva naprej 

izpostavljeni tako radostim življenja kot trpljenju, minljivosti, bolezni, starosti in smrti. 

Prosim vas, da z ostalimi udeleženci delite osebne izkušnje in dogodke, ki jih povezujete s 

spodnjimi fotografijami. 

 

 

Sveča: rojstvo 

Rdeča nit: življenjska pot (življenje) 

 

Srce: dekličino srce (lahko je tudi polno igel)  

Pot se konča s smrtjo. 
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Življenjski krog: 

Krog: življenjski krog (od rojstva do smrti) 

Štiri različne niti: štiri dimenzije izražanja bolečine. 

Telesna ‒ psihološka ‒ eksistencialna/duhovna ‒ socialna 

Z zaporedjem sličic želimo ponazoriti nevidni energetski vidik bolečine. 

Telesna bolečina se lahko zaradi socialne in/ali psihološke in duhovne bolečine še poslabša. 

Na fotografiji to ponazarjajo kamni. 

 

 

 

*Telesno (rjava nit) 

*Psihološko (modra nit) 

*Eksistencialno/duhovno (rumena nit) 

*Socialno (črna nit) 

 

Kamen dodatno »otežuje« bolečino. 
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Ranjeno srce 

 

Za nerazumljivim obnašanjem ljudi se pogosto skrivata zatrta trpljenje in bolečina. 
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Nasvet Marine Schmidt 

 

Vaja za kakovostno življenje 

S kratko vajo na temo kakovosti življenja lahko udeležence povabite, da predlagajo svoje 

asociacije. Vsak udeleženec naj s črkami, ki so podane, napiše pojme, ki jih povezuje s 

kakovostnim življenjem (neke vrste križanka, spodaj naš predlog). Svetujemo, da izročke z 

besedilom KAKOVOST ŽIVLJENJA pripravite vnaprej in jih razdelite med udeležence. Če v 

predvidenem času (največ pet minut) vaje ne dokončajo, jo lahko naredijo kot domačo 

nalogo.  
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Vir: https://www.dgpalliativmedizin.de/pflege/palliative-care-lehren-lernen-leben.html 

 

 

 

https://www.dgpalliativmedizin.de/pflege/palliative-care-lehren-lernen-leben.html
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Nasvet Marine Schmidt 

 

Nega umirajočih z eteričnimi olji 

 

Eterična olja imajo neposreden učinek na možgane in pozitivno vplivajo na fizične in psihične 

procese v organizmu. Kemiki in biologi po vsem svetu raziskujejo terapevtske učinke 

rastlinskih vonjav, vendar si o učinkih posameznih rastlin na določene bolezni še niso enotni. 

Aromaterapija naj bi bila torej le podpora paliativni oskrbi. Ima lahko pomirjujoč učinek, blaži 

bolečino, pomaga pri suhih ustih, se uporabi za nego kože in blaženje drugih simptomov, 

vendar je namembnost vedno odvisna od rastline oziroma mešanice eteričnih olj. Eterična 

olja lahko uporabimo uparjena ali kot masažna olja, ki jih razredčimo npr. v mandljevem olju. 

Pozorni moramo biti tudi, da uporabimo kakovostna in stoodstotno čista eterična olja. 

Običajna dišeča olja za nego kože niso primerna, saj lahko povzročajo alergije, tudi če so 

kakovostna in ekološkega izvora. Pred uporabo jih preizkusite na komolcu osebe, ki jo boste 

masirali. 

Sorodniki lahko bolniku z olji masirajo roke in/ali noge. Pomembno pa je, da vedo, kaj je 

bolniku všeč in česa ne mara. 

Med tečaji lahko udeležencem pokažete mešanice aromatičnih olj, ki se dobijo v trgovini, da 

jih poskusijo ali povonjajo. 
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Nasvet Borisa Knopfa 

 

Položaj bolnika v postelji in meje njegovega telesa 

 

Rahlo premeščanje bolnika v ustrezen položaj v postelji (mikropremeščanje) 

Pri paliativni oskrbi je v ospredju kakovostno življenje. Sprejeti negovalni ukrepi so zato 

odvisni od splošnega zdravstvenega stanja bolnika. Če je v preteklosti veljalo, da je  treba 

bolnika za preprečevanje preležanin pogosto premeščati, zdaj zadostuje, da pod njega 

načrtno nameščamo blazine ali brisače (t. i. mikropremeščanje). Namesto da bi bolnika 

premestili v povsem nov položaj z mikropremeščanjem na določenih točkah zgolj 

razbremenimo bolnikovo telo. 

 

Položaj bolnika v postelji je odvisen od simptomov 

Kot smo že opisali na diapozitivih, je za paliativno nego značilno sovplivanje težav, ki jih 

lahko uvrstimo na različne ravni (telesno, psihološko, eksistencialno/duhovno in socialno). O 

primernem položaju bolnika v postelji se moramo vnaprej posvetovati s strokovnimi delavci, 

ki so vključeni v njegovo nego. 

Kadar bolnik težko diha, ga lahko posedemo. Med umiranjem se lahko v nosnem kanalu 

nakopiči sluz in bolnik začne hropsti. V tem primeru lahko simptome ublažimo tako, da 

bolnika namestimo v 135-stopinjski položaj. 

 

Meje telesa 

V obdobjih močnega nemira pomaga, če poskrbimo za meje bolnikovega telesa. Ena izmed 

možnosti je, da ga položimo v gnezdo, ki ga naredimo iz blazin ali odej, s čimer se bolje zave 

meja svojega telesa. Kot pri dojenčkih, bolnika pomirjajo tudi blazine ali odeje, ki jih naložimo 

pred njegov trebuh ali ob telo. 

 

Bodite pozorni 

Večinoma so povsem preprosti ukrepi tisti, ki na podlagi dobrega opazovanja in sočutnega 

obvladovanja situacije najbolj pomagajo pri lajšanju bolnikovih simptomov. V kombinaciji z 

drugimi ukrepi, kot sta denimo bazalna stimulacija in aromaterapija, lahko pogosto sami 

najdemo pravi način pomoči. 

Zavedanje o tem, kaj ima bolnik rad in kako se odziva na določene terapije, je pogosto 

pomembnejše od zdravil. Zato so sorodniki oziroma negovalci pri negi še posebej 

pomembni. 
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Nasvet Borisa Knopfa 

 

Kengurujčkanje 

 

Metoda kengurujčkanja izvira iz neonatologije, kjer se izvaja tako, da novorojenčka, 

predvsem nedonošenčka, za vzpostavitev intimnega telesnega stika položijo na prsi 

odraslega. S tem se krepi povezava med staršem in otrokom, otrok pa se pomiri. Metodo je 

mogoče prenesti tudi na področje paliativne nege, kjer gre podobno kot pri novorojencih za 

prehod ‒ vendar tokrat ta ne vodi v življenje, temveč iz njega. V kontekstu paliativne nege se 

ukrep uporablja kot odziv na večji, tudi predsmrtni, nemir. Vzeti bolnika v naročje in ga priviti 

k sebi, tako da lahko začuti naše dihanje, je lahko zanj zelo pomirjujoče. 

 

Nasvet Jutte Staudenmaier 

 

Pozorni dotiki 

 

Bolj ko razum peša, tem pomembnejše postaja čutenje. Ljudje, ki jih z besedo ne moremo 

več doseči, so lahko zato bolj dojemljivi za dotike. Nežni dotiki so tolažilni tako za umirajoče 

oziroma hudo dementne kot za njihove negovalce. 

Materinski dotik: 

Z eno ali obema dlanema božajte vrhnji del lic pred ušesi bolnika. To vzbuja občutke 

materinske varnosti, zaščite in povezanosti. 

Očetovski dotik: 

S krožnimi gibi s prsti rahlo božajte zadnji del glave. Roko pri tem položite na zadnji del vratu 

in zatilja. To obuja občutek očetovske varnosti in zaščite, spomine na očeta in dotike v 

otroštvu. 

Prijateljski dotik: 

Z obema rokama masirajte ramena in/ali hrbet nad lopaticama. To vzbuja spomin na odnos s 

sorojenci ali prijatelji in lahko odžene občutek osamljenosti. 

Partnerski dotik: 

Obe roki položite na bolnikov obraz, tako da se mezinca dotikata ušesnih mečic. Božajte 

bolnika ob robu čeljusti do brade. To obuje občutke in spomine na življenjskega sopotnika in 

ljubezen. 

Natančno opazujte bolnikov odziv in ob znakih neprijetnosti ali zavračanja takoj prenehajte. 
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Nasvet Jutte Staudenmaier 

 

Čuječnost 

 

Ta kratka vaja omogoča prijetnejšo delo z dementnimi ljudmi ter lažje obvladovanje stresnih 

situacij. 

Za doseganje čuječnosti se moramo v prvi vrsti posvetiti dihanju. Cilj je, da se s tem znebimo 

čim več jeze, frustracij ali negotovosti ter postanemo dojemljivi za čustva ljudi, s katerimi se 

želimo povezati. Pri tem pozabimo na lastna čustva, sočutno poslušamo bolnika in se 

ustrezno odzivamo na njegove reakcije. 

Vaja traja dve do tri minute in je prijetna ter sproščujoča.  

˗ Bodite sproščeni. Stojte tako, da so noge v širini bokov, roke pustite viseti. Sprostite 

ramena in odprite dlani. 

˗ Zaprite oči. 

˗ V mislih potujte do svojih nog in začutite, kako se dotikajo tal. Pomislite, da stojite 

trdno in varno. 

˗ Položite roke čez svoj trebuh v višini popka. Globoko vdihnite in napolnite svoje telo z 

zrakom. 

˗ Izdihnite skozi usta. 

˗ Ustavite svoj notranji dialog in vso pozornost posvetite dihanju. 

˗ Postopek ponovite štirikrat. 

˗ Odprite oči in stresite roke in ramena.  

 

Pa začnimo ... 
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Nasvet Kirsti Gräf 

 

Povijanje in komprese 

 

1. Citronski povoj stopal 

 

Uporabite v primeru: 

vročine, občutka vročice, glavobola. 

 

Ne uporabljajte v primeru: 

● kožne alergije na citruse, 

● nevrodermitisa, 

● poškodb kože na območju povoja. 

 

Potrebščine: 

● 1 tanka volnena ali lanene krpa, 

● 1 krpa za zunanjo prevezo, 

● 1 ali 2 limoni preverjeno ekološkega izvora. 

 

Priprava: 

Limono narežite na tanke rezine in jih razvrstite na volneno ali laneno krpo. Krpo preložite in 

jo namestite na kožo. Prevežite z zunanjo prevezo. Povoj lahko na nogah namestite tudi z 

bombažno nogavico. 

Če ima oseba vročino, pustite povoj delovati 15 minut, nato zamenjajte limonine rezine s 

svežimi. 

 

2. Prsni ovoj za lažje dihanje 

 

Uporabljajte v primeru: 

obolenja zgornjih dihalnih poti in težkega dihanja 

 

Potrebščine: 

● 2 termofora in 1 krpa za enkratno uporabo, 

● 1 bombažna plenica, napolnjena z vato. 

Dodatki: 

● 2 kapljici evkaliptusovega olja, 

● 1 kapljica sivkinega olja. 
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Uporaba: 

● 4-krat dnevno. 

 

Priprava: 

● V termofor nalijte vročo vodo (naj ne bo vrela). 

● Na krpo za enkratno uporabo nakapajte eterični olji. 

● Z vato napolnjeno bombažno plenico in krpo pokapano z eteričnimi olji položite med 

termofora.  

● Okoli termoforov ovijte brisačo in pustite delovati 15 minut. 

● Odstranite termofora in topli ovoj položite na prsni koš bolnika. Okoli prsnega koša 

lahko ovijete tudi brisačo ali pa ga pokrijete z odejo, da mu je toplo. 

● Pustite delovati 30 minut  

● Odstranite ovoj. 

Če bolnik ne potrebuje grelnega ovoja, lahko z eteričnimi olji pripravite kompresijsko obvezo, 

ki jo položite na prsni koš (to tudi lažje pokažete med tečajem). 

 

 

Vir: Rupsch, M.: Handbuch für komplementäre/alternative Pflegemethoden, Hospiz im 

Luisenhaus der Pfeifferschen Stiftungen 
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Nasvet Stefana Meyerja  

 

Nasveti za ustno nego 

 

Umirajočim lajšamo občutek žeje in suhosti v ustih. Veliko hudo bolnih in umirajočih 

večinoma diha skozi usta, ki so zato pogosto izsušena, nabirajo se zasušena sluz in obloge, 

bolnik ima slab zadah. Usta lahko še dodatno osušijo tudi nekatera zdravila in kisik.  

Suhim ustom posvečamo premalo pozornosti. Njihova skrbna nega lahko bistveno izboljša 

kakovost življenja, negovalci pa imajo občutek, da s tem pomagajo umirajočemu in zanj 

storijo nekaj dobrega. Med nego še posebej upoštevate, da so usta eden najbolj občutljivih in 

intimnih delov človeškega telesa, zato jo izvajajte pazljivo in skrbno. Če bolnik ne želi odpreti 

ust, to v vsakem primeru spoštujte. Nikoli ne izvajajte ustne nege s prisilo ali nasiljem. Včasih 

pomaga, da zobno ščetko ali vatirano palčko s pomočjo roke pogosto spečega bolnika vodite 

do njegovih ust, ki jih ta nato odpre prostovoljno. Namen ustne nege je, da navlažite ustno 

sluznico, kar pri bolniku povzroča prijeten občutek. 

Učinek ustne nege je kratkotrajen. Da preprečite občutek žeje in prispevate k boljšemu 

počutju bolnika, ustno sluznico vlažite pogosto in temeljito. Namen ustne nege je spodbuditi 

slinjenje, preprečiti okužbe, odstraniti obloge z jezika, preprečiti slab zadah in tvorjenje 

zasušene sluzi ter blažiti bolečine. K ustni negi spadata tudi čiščenje zob in nega ustnic. 

Pri izbiri pripomočkov za nego ust upoštevajte želje umirajočega in stanje njegove ustne 

sluznice. Včasih umirajoči v nekem trenutku ne želi odpreti ust, v naslednjem pa jih rade 

volje odpre in vam je hvaležen za pomoč. 

 

 

 

Veliko ljudi ima za nego ust namesto čaja (denimo kamiličnega ali žajbljevega) raje svojo 

najljubšo pijačo. Zato je bolje, da nego ust izvedete s šampanjcem, vinom ali pivom, kot pa 

da je sploh ne. Bodite izvirni. V paliativni negi so se uveljavila naslednja priporočila: 
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Za spodbujanje slinjenja: 

● Zamrznjene koščke sadja zavijte v kompresijsko obvezo ali bombažni robček in 

namestite v kot ust bolnika. Tako jih boste pozneje lažje odstranili. 

● Bolniku dajte v usta majhne zamrznjene koščke njegove najljubše pijače (sok, 

gazirane pijače, pivo itd.). Lahko jih zamrznete v prazni plastični embalaži srčkov 

čokolade Milka ali bombonov Toffifee. 

● Bolniku usta večkrat na kratko izperite s tekočino, ki jo je izbral. 

● Pustite, da se bolniku v ustih raztopi maslo, smetana ali mandljevo olje. To usta 

ohranja vlažna in povzroči prijeten občutek. 

● Prhajte sluznico in jezik bolnika z izbrano tekočino. To povzroči prijeten svež in 

vlažen občutek. 

 

Izvedba: 

● Dajte bolniku čas. 

● Upoštevajte zasebnost. 

● Nego ust bolniku vedno napovejte. Vedno se prepričajte, če je vaša pomoč 

dobrodošla. Približajte se z dlanmi preko ramen, nato preko strani obraza in šele 

nazadnje sezite v usta. 

● V usta sezite le, kadar so odprta. 

● Za umivanje uporabite vatirano palčko. Začnite med ustnicami in lici ter pazljivo 

očistite notranjo stran lic, jezik, predel pod jezikom, nebo in zobe. 

● Po potrebi zamenjajte palčko. 

● Temeljito očistite tudi zobno protezo. 

● Nega ustnic. 

Uporabljajte pripomočke za nego, ki si jih izbere bolnik sam. 

 

Pomembno: Če pri negi opazite spremembe na ustni sluznici ali bele obloge na jeziku, če se 

bolnik pritožuje nad bolečinami ali zavrača ustno nego, nemudoma obvestite zdravstveno 

osebje. 

Z vprašanji se obrnite na negovalno službo, ambulantno hospic službo, paliativno negovalno 

ekipo ali pristojnega zdravnika. 
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Nasvet Katharine Wönne 

 

Predstavitev vsebin diapozitiva »Žalovanje« 

 

Izvajalca na mizo položita moderacijske karte, na katerih so zapisani občutki, telesni odzivi, 

misli in načini obnašanja, ki se lahko pojavijo med žalovanjem. 

Primeri: 

šok, strah, jeza, solze, hvaležnost, hiperaktivnost, preobčutljivost, otopelost, občutki 

manjvrednosti, občutki krivde, veselje, smeh, hrepenenje, pomanjkanje apetita, motnje 

spanja, utrujenost, stiskanje v prsnem košu, samopomilovanje, osvoboditev, nezanimanje za 

družbo, (glasni) pogovori sami s seboj, strah pred prihodnostjo, misli krožijo izključno okoli 

preminulega, iskanje, klicanje, videnje in vonjanje preminule osebe; hitro bitje srca, obup, 

osamljenost, ljubezen, sovraštvo, nemoč, bolečine, nasilje, življenje s preminulim v 

domišljijskem svetu, šibkost, (glasni) pogovori s preminulim, brezčutnost itd. 

Udeležence pozoveta, naj izberejo eno ali dve lastnosti, ki jih povezujejo z žalujočimi 

osebami. Ko vsi udeleženci preberejo svoje karte, je jasno, da je žalovanje zelo raznoliko in 

da pravilno ali napačno žalovanje ne obstaja. 

Žalujoče podprete tako, da jih opogumite v njihovem načinu žalovanja. 

 

 

Nasvet Marine Schmidt 

 

Posredovanje holističnega pristopa 

 

Skupinsko delo: »Vizualiziranje holističnega pristopa«: 

Pripravite (laminirane) karte, na katere napišete različne simptome zadnjega življenjskega 

obdobja, in večje barvne karte, na katere napiše štiri dimenzije holističnega pogleda. 

Karte s štirimi dimenzijami položite na sredino prostora, med njimi naj bo nekoliko razmika. 

Udeležence pozovite, naj z njimi povežejo pripadajoče simptome. 

Hitro postane jasno, da je mogočih več interpretacij. 
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Nasvet Georga Bolliga 

 

Akupresura proti slabosti (akupresurna točka Pe 6) 

Učinkovit in preprost nemedikamentozen ukrep proti slabosti je akupresura, kar so dokazale 

tudi znanstvene študije. Z akupresuro pri sebi ali drugih stimulirate akupunkturno točko 

Perikard 6 (Pe 6). S pritiskanjem ali masiranjem Pe 6 lahko ublažite tudi slabost, ki je 

posledica npr. potovalne bolezni ali kemoterapije. To točko lahko stimulirate tudi z 

zapestnicami s pripeto kroglice, ki jih lahko kupite med drugim tudi v lekarnah. 

Akupunkturna točka Pe 6 se nahaja na sredini spodnje strani podlakti, približno tri prste nad 

zapestjem, kot prikazuje spodnja fotografija. 

 

 

  



97 
 

Nasvet Georga Bolliga 

 

Lajšanje težav z dihanjem s pomočjo ventilatorja 

 

Pri težavah z dihanjem lahko pomaga tudi žepni baterijski ventilator. Pretok zraka, ki ga 

ustvari, in učinek, ki ga ima ta na živčevje v glavi, namreč blažita simptome. Metoda ni le 

učinkovita, temveč tudi znanstveno dokazana. 

Prednosti ventilatorja sta zelo preprosto izvedba in možnost, da negovalci olajšajo bolnikovo 

in svoje dihanje. S tem lahko preženejo občutek nemoči in se znebijo spremljajočega strahu. 

Uporaba ventilatorjev ni priporočljiva pri bolnikih okuženih) z nalezljivimi obolenji (npr. covid-

19, ki se prenašajo v kapljično in v obliki aerosolov. 
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Nasvet Ingmarja Hornkeja 

 

Kaj je ACP? 

 

Vnaprejšnje načrtovanje paliativne oskrbe (Advance Care Planning, ACP) je znanstveno in 

etično utemeljen pristop za lažje izvajanje volje bolnika v času, ko je njegovo dojemanje 

lastne avtonomije okrnjeno. 

Kako lahko spodbudimo pripravo na čas, v katerem bolnik ne bo zmogel sam izraziti, kako bi 

želel biti obravnavan? Mednarodno uveljavljeni koncept ACP temelji na procesu 

sooblikovanja načrta za prihodnjo oskrbo bolnikov, v katerem sodelujejo negovalne strukture 

in bolnik, ki prevzame odgovornost za svoje odločitve. 

Osnova tega koncepta je ponudba ustrezno usposobljenih sodelavcev, ki vodijo, usmerjajo in 

vsebinsko podpirajo pogovor. Njegov cilj je razmišljanje in razčiščevanje predstav, odnosa, 

strahov, želja in ugotovitev bolnika v situacijah, ko tega ne bo več mogel izraziti sam. V 

pogovor se poleg načrtovalca načrtno vključujejo tudi sorodniki in (bodoči) zastopnik bolnika 

(oskrbovalec oz. pooblaščenec). Namen pogovora je doseči dogovor in soglasje med 

bolnikom in njegovim bodočim zastopnikom, ki bo v prihodnosti sprejemal odločitve v 

bolnikovem imenu. To za prihodnje situacije zagotovi trdno osnovo za odločitve, ki so v prid 

bolniku, z upoštevanjem odgovornega in razumnega zavedanja o njegovi avtonomiji. 

Če pride do poslabšanja bolezni ali spremembe življenjske situacije, je v skladu s 

smernicami ACP mogoče pogovor tudi ponoviti, po potrebi v ustreznih intervalih. 

Poleg tovrstnega individualnega pristopa in sodelovanja ustrezno usposobljene osebe, ki 

omogoča pogovor v skladu s potrebami bolnika, ACP vključuje tudi vse sistemske 

intervencije na organizacijski in strukturni ravni, ki so potrebne za zagotavljanje izvedbe in 

upoštevanje želja bolnika. K temu sodijo izobraževanja in pogovori z osebnim zdravnikom, 

bolnišnicami in reševalnimi službami, osebjem negovalnih služb, domov za ostarele in 

lokalnimi oblastmi in lokalno pristojnimi sodišči. 

S ciljem večjega zavedanja o avtonomiji bolnika v odnosu do okolja, ki si prizadeva za dialog 

z bolnikom v okviru strukturirane in trajnostno naravnane skupne oskrbe, terja ACP nenehno 

sobivanje individualnih in regionalnih sistemskih intervencij, kar je samoumevno v sočutni 

družbi. 
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O avtorjih 

 

Vsi avtorji so izkušeni in certificirani izvajalci tečajev zadnje pomoči in imajo dolgoletne 

izkušnje na področju paliativne oskrbe in izobraževanja odraslih. 

 

Georg Bollig – ustanovitelj 

Dr. med., MAS Palliative Care, PhD, DEAA, anesteziolog, strokovnjak na področju paliativne 

medicine in protibolečinske terapije ter klinični sodelavec za urgentno medicino v paliativni 

oskrbi, klinični izredni profesor na področju paliativne medicine na Univerzi Južne Danske v 

Kopenhagnu, član skupine za paliativno oskrbo bolnišnice Sønderjylland, Sønderborg, in 

hospica Sønderjylland, Haderslev, danski vodja nacionalne delovne skupine za zadnjo 

pomoč v okviru organizacije Last Aid lnternational. 

georg.bolllig@letztehilfe.info 

 

Kirsti Gräf 

Dipl. soc. pedagoginja in svetovalka za žalovanja 

Pfeiffersche Stiftungen- Trauerinstitut  

Stresemannstraße 4 

39104 Magdeburg, Nemčija 

trauerinstitut@pfeiffersche-stiftungen.org  

  

lngmar Hornke 

Dr. med., DEAA  

Anesteziolog, strokovnjak na področju paliativne medicine 

PalliativTeam Frankfurt gGmbH Geleitsstrasse 14 

60599 Frankfurt na Majni, Nemčija 

ingmar.hornke@letztehilfe.info 

 
Boris Knopf 

Strokovnjak za paliativno oskrbo, član skupine za paliativno oskrbo 

Frankfurt gGmbH / Würdezentrum gUG 

Gesundheitsnetzwerker (FH)  

Geleitsstr. 14 

60599 Frankfurt na Majni, Nemčija  

Boris.knopf@letztehilfe.info  

 

Stefan Meyer 

Diakon. 

MAS Palliative Care  

Hospiz Akademie Nuernberg Deutschherrnstr. 15-19 

90429 Nuernberg, Nemčija  

info@hospizakademie-nuernberg.de 

  

mailto:georg.bolllig@letztehilfe.info
mailto:trauerinstitut@pfeiffersche-stiftungen.org
mailto:ingmar.hornke@letztehilfe.info
mailto:Boris.knopf@letztehilfe.info
mailto:info@hospizakademie-nuernberg.de


100 
 

Dirk Münch 

Diakon.  

MAS v paliativni oskrbi, svetovalec za etična vprašanja, mediator, koordinator mreže hospic 

in paliativnega centra Nuernberg 

Deutscherrnstrasse 15-19 

90429 Nuernberg, Nemčija 

muench@hospiz-team.de 

 

Marina Schmidt 

Medicinska sestra, strokovnjakinja za paliativno oskrbo, sistemska svetovalka, vodilna 

koordinatorka hospica v Hamburgu 

marina.schmidt@letztehilfe.info 

 

Ulrike Wohlgemuth 

Strokovnjakinja za paliativno oskrbo, vodilna koordinatorka v hospic, svetovalka za žalovanje  

Woerdemanns Weg 23a 

22527 Hamburg, Nemčija 

u.wohlgemuth@diakonie-alten-eichen.de 

  

mailto:muench@hospiz-team.de
mailto:marina.schmidt@letztehilfe.info
mailto:u.wohlgemuth@diakonie-alten-eichen.de
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Zapiski 
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Slovenska izdaja priročnika je z dovoljenjem avtorjev nastala v študijskem letu 2019-2020 

okviru Študentskega inovativnega projekta za družbeno korist 2016‒2020 (ŠIPK) z naslovom 

»Za boljšo kakovost zadnjega življenjskega obdobja - LAST AID«. V njem so sodelovali 

mentorici in študenti Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, Filozofske fakultete Univerze 

v Mariboru, Alme Mater Europea in slovenskega društva HOSPIC. 
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ZADNJA POMOČ 

 

 

www.letztehilfe.info 

 


