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Plan

1. Specjalność medyczna – odrębna 
filozofia postępowania w medycynie

2. Akceptacja ostatniego etapu życia: 
jego znaczenie



Filozofia postępowania

1. Główny cel: dobra jakość życia

2. Holistyczny charakter opieki

3. Akceptacja nieuchronności śmierci

4. Akceptacja nieuchronności cierpienia
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Holistyczny charakter opieki: 
troska o dobrą jakość życia. (1)

Komfort fizyczny: 
usunięcie/złagodzenie 
dolegliwości

Aspekt somatyczny

Sprawność ruchowa!!!



Holistyczny charakter opieki: 
troska o dobrą jakość życia. (2)

Usunięcie, złagodzenie depresji, 
lęku, gniewuAspekt psychiczny

Wzmocnienie zasobów 
psychicznych:
- nadziei 
- satysfakcji
- motywacji



Aspekt społeczny

▪ zapewnienie dobrego kontaktu z 
ludźmi

▪ troska o poczucie własnej 
godności/wartości

▪ troska o poczucie 
potrzebności/ważności

▪ ukierunkowanie na sprawy innych ludzi

Holistyczny charakter opieki: 
troska o dobrą jakość życia. (3)



Aspekt duchowy

▪później

Holistyczny charakter opieki: 
troska o dobrą jakość życia. (4)



Akceptacja nieuchronności 
śmierci

Szacunek dla indywidualnego czasu 
odchodzenia

▪ nie za wcześnie!

▪ nie za późno!



Akceptacja nieuchronności 
cierpienia

▪ Mądre jego łagodzenie

▪ Odważne uznanie prawdy



Opieka paliatywna w 
aspekcie duchowym 

wobec osób 
niewierzących.



Opieka w obszarze życia 
duchowego:

Istotne cechy życia duchowego:

▪ Doświadczenie potrzeb duchowych

▪ Ewolucyjny rozwój w ciągu życia

▪ Stopniowe „dorastanie” do 
pojmowania/przeżywania wartości

(Nie każdemu się to udaje: filozofia 
Kalego, jazda na nartach)



Potrzeby duchowe:

▪ Dążenie do wartości (piękno, dobro, 
prawda)

▪ Pragnienie wolności

▪ Umiejętność samotności

▪ Poszukiwanie sensu

▪ Pragnienie nieśmiertelności



Jak pomagać człowiekowi w 
dążeniu do piękna, dobra, 
prawdy

Uwaga: różnica

wierzący – lokują w/w 
Wartości w Osobie

niewierzący uznają je jako 
wyraz duchowej ewolucji



Pomoc w indywidualnym 
przeżywaniu piękna. 

Umożliwiając kontakt:

▪ z przyrodą

▪ z muzyką

▪ z filmem

▪ z literaturą (audiobooki)

▪ ćwiczenia medytacji, mindfulness, 
relaksacja,



Pomoc w dążeniu do dobra. 

Wzmacnianie:

▪ zrozumienia ważności dla innych

▪ zrozumienia potrzebności

▪ uświadomienie roli wywierania 
dobrego wpływu na otoczenie

▪ budzenie zainteresowania potrzebami 
innych



Pomoc w zaspokojeniu 
potrzeby wolności

Pragnienie wolności: 2 jej oblicza

1. Posiadanie wolności (ograniczone przez chorobę)

2. Bycie wolnym (zawsze: możliwość wyboru wartości)

Warunek: szanować wolność

zrozumienie siebie

ułatwić (być jak lustro)

podjęcie decyzji

Czasem podpowiedzieć pytania:

Co jeszcze mogę zrobić?

Co jeszcze pragnę przeżyć?



Pomoc w przeżywaniu 
samotności.

Dojrzałe przeżywanie samotności:

Przebywanie ze sobą

▪ bez doświadczenia pustki/nudy

▪ z poczuciem wspólnoty z ludźmi/światem

Pomoc:

▪ wypełnianie treści bycia ze sobą

▪ budzenie ciekawości „bezinteresownej”

▪ budzenie kreatywności



Pomoc w poszukiwanie sensu 
życia/zdania

▪ Wzmocnienie potrzeby dokonania 
bilansu

▪ Podpowiedzi specjalnego CV

▪ Dostrzeganie siebie na mapie świata

Uwaga: życie nie jest zużywaniem zasobów:

- Jest ich gromadzeniem (doświadczeń, 
refleksji, relacji)

- Jest sumą momentów które warto 
wypełniać treścią



Zrozumienie sensu cierpienia?

Zagrożenie interpretacji: doloryzm
moralizm

Cierpienia nie wolno nikomu tłumaczyć –
jest doświadczeniem indywidualnym.
Każdy może sam próbować go trochę 
zrozumieć

(V. Frankl)



Pomoc w realizacji potrzeby 
nieśmiertelności:
Uniwersalne pragnienie żeby coś po mnie 
zostało

▪ w ludziach

▪ w otaczającej rzeczywistości

Pomoc: umocnienie przeświadczenia, że 
przechodząc przez życie – w każdej chwili 
– zostawiamy jakiś ślad.

Świat stał się lepszy ponieważ przez niego przeszliśmy.
Harold Kuschner



Wniosek ogólny

▪Ostatni etap życia to możliwość 
pełnego jego przeżycia 
– odejście jest jego zakończeniem



Dziękuję za uwagę!


