Savjetodavna služba za palijativnu njegu

1800 360 000
7:00 – 22:00, sedam dana u tjednu
www.pcas.org.au

advice@mh.org.au

Savjetodavna služba za palijativnu njegu je mjesto gdje možete popričati s
medicinskom sestrom ili liječnikom specijaliziranima za palijativnu njegu o
bilo kojem aspektu neke neizlječive bolesti koja skraćuje životni vijek.
Ta služba je na raspolaganju svakome svugdje u Viktoriji.
Ona je namijenjena onima koji boluju od neke neizlječive bolesti koja im
skraćuje životni vijek kao i za one koji im pružaju potporu. Ta služba je za
obitelj, prijatelje ili susjede. Ona je također i za liječnike, medicinske sestre i
pružatelje usluga pomoći.
Možemo vam pomoći kod pitanja kao što
su:
Kako palijativna njega može pomoći
osobi kojoj dajem podršku?
Gdje mogu pronaći informacije o tome kako biti
njegovatelj?
Kako mogu pronaći odgovarajuću
službu za palijativnu njegu?
Što mogu učiniti za ublažiti svoju bol?
Mučninu? Otežano disanje?
O čemu trebam razmišljati i što
planirati?

Možemo pomoći pružateljima
zdravstvenih usluga kod stvari kao
što su:
Kontroliranje simptoma
Propisivanje lijekova
Pronalaženje odgovarajuće službe za
palijativnu njegu
Pretvaranje lijekova koji se uzimaju
oralnim putem u injekcije
Kontinuirana potkožna infuzija
(pumpice za ubrizgavanje)
Donošenje odluka i planiranje njege u
budućnosti

Kako o palijativnoj njezi razgovarati sa
svojim pružateljem zdravstvenih usluga?

Služba za prevođenje i tumačenje
Nazovite 131 450 i zamolite da vam nazovu
1800 360 000.

Imate poteškoća sa sluhom ili govorom?
Molimo nazovite Nacionalnu relejnu službu
(National Relay Service) na 13 36 77 i onda
zamolite da vam nazovu 1800 360 000.

Što ova služba ne može učiniti?
Ne možemo vam propisivati lijekove,
davati uputnice ili vam pružati njegu
umjesto vaših lokalnih pružatelja
zdravstvenih usluga.

Savjetodavnu službu za palijativnu njegu u Viktoriji financira Odjel za zdravstvo i društvene
usluge, a vodi je Royal Melbourne Hospital uz potporu Vlade Viktorije. Ovo je besplatna i
povjerljiva služba za svakog u Viktoriji.
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