PSYCHOSOCIÁLNÍ CENTRUM ONKOLOGICKÉ A RADIOTERAPEUTICKÉ
KLINIKY FN PLZEŇ
PhDr. Květoslava Vachudová
Mgr. Simona Boudová
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň
___________________________________________________________________________
Souhrn
Pacienti, se kterými se setkáváme, mají za sebou zpravidla část cesty s onkologickým
onemocněním. Ve fázi kurativní je cílem navození dlouhodobého stavu plného zdraví. Zcela
přirozená je naděje, že dojde k úplnému vyléčení. Pokud se nemoc po léčbě vrátí, je třeba
pojmenovat cíle, o které lze usilovat.
V paliativní protinádorové léčbě se snažíme o podporu života s nemocí, která je
diagnostikovaná jako pokročilá nebo na léčbu nereaguje. Symptomatická paliativní léčba je
snahou o udržení co nejvyšší kvality života.
Upřímný a otevřený rozhovor na toto téma je náročný pro zdravotníka i pacienta.
Poskytujeme prostor a čas, naši pacienti hledají odvahu.
Podpora má nekonečně mnoho variant, důležité je nezůstat sám ve chvíli, kdy máme strach.
Učíme se hovořit s pacientem i jeho blízkými o tématech, která si sami zvolí. Tým našich
spolupracovníků se snaží podělit o problémy psychické, fyzické, sociální i duchovní tak, jak
přichází.
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Úvod
Systém péče komplexního onkologického centra, jehož cílem je dosažení co nejlepší kvality
života nemocných a jejich rodin.
Cíl
Principy přístupů jednotlivých členů týmu poradny k řešení problémů pacientů a jejich
blízkých. Možnosti následné péče u pacientů v paliativní fázi nemoci. Zásadní rozdíl mezi
péčí v instituci a ve vlastním sociálním prostředí. Komplikace a přednosti obou variant
v závislosti na formálních a neformálních podmínkách života současné rodiny.

Závěr
Porovnání vize, která nás přivedla k vytvoření centra, s realitou prezentovanou jednotlivými
kazuistikami nemocných v různých fázích nemoci.
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