
Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki 

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Katedry Chorób Wewnętrznych  

i Gerontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum 

 

 

Kres życia - w szpitalu czy w domu? 

 

 

Osoby przewlekle chore najczęściej spędzają ostatnie dni życia w szpitalu. Dotyczy to 

pacjentów chorujących nie tylko na schorzenia nowotworowe, ale także demencję, przewlekłą 

niewydolność serca, przewlekłą niewydolność oddechową lub choroby neurologiczne.  Dzieje 

się tak pomimo deklaracji ze strony zarówno chorych, ich opiekunów jak i lekarzy, że 

najlepszym miejscem kresu życia jest rodzinny dom.  

Szereg badań analizujących ten problem wskazuje z jednej strony na pragnienie chorych 

spędzenia ostatnich chwil w obecności najbliższych w rodzinnym domu, z drugiej strony na 

obawy przed objawami, które poprzedzają moment odejścia. Do objawów wzbudzających 

największy niepokój wśród chorych jak i opiekunów należą niemożliwy do opanowania ból, 

duszność i zaburzenia oddychania czy splątanie i utrata świadomości. Dodatkowym 

obciążeniem jest występująca czasem przed śmiercią chwilowa poprawa stanu świadomości 

interpretowana jako poprawa stanu zdrowia i dająca nadzieję na dalsze życie.  

Obecność pracownika opieki paliatywnej przygotowanego do podjęcia działań mających na 

celu zmniejszenie nasilenia wspomnianych objawów w ostatnich chwilach chorego jest trudna 

lub wręcz niemożliwa do zrealizowania. Również przeszkolenie członków rodziny do opieki 

nad chorym w ostatnich chwilach życia jest bardzo trudne zwłaszcza, że faza umierania może 

trwać wiele godzin i wymaga fachowych zabiegów, co najczęściej przekracza siły  

i możliwości opiekunów związanych emocjonalnie z chorym. Próby tworzenia warunków 

szpitalnych w domu chorego wymagają znacznych nakładów finansowych ze strony pacjenta, 

jego rodziny oraz systemu opieki zdrowotnej i często są niemożliwe do zrealizowania.  

W rezultacie, mimo iż często mamy świadomość oczekiwań chorych,  nie możemy ich 

wypełnić bez narażenia ich na cierpienie. Odpowiednie warunki stworzone w ośrodkach 

specjalistycznych, takich jak hospicja lub oddziały opieki paliatywnej mogą przyczynić się do 

zmniejszenia cierpienia umierającego pacjenta. 

Kluczowym dla zapewnienia godności pacjenta w ostatnich chwilach jego życia jest 

wielostronna analiza zarówno jego oczekiwań i potencjalnych objawów towarzyszących 

umieraniu jak i możliwości psychicznych i organizacyjnych opiekunów. Niewłaściwa ocena 

wspomnianych elementów może być przyczyną niepotrzebnego cierpienia chorego  

w ostatnich chwilach życia, często może także przyczynić się do zwiększenia cierpienia 

rodziny po śmierci osoby bliskiej. 


