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Wyróżniono dwa rodzaje (poziomy) opieki paliatywnej: elementy opieki paliatywnej i 
specjalistyczną opiekę paliatywną. W zakresie specjalistycznej opieki paliatywnej wyróżniono 
opiekę domową, stacjonarną i ambulatoryjną, włączając ich wszystkie komórki organizacyjne 
do świadczeń gwarantowanych. Opisano wymogi i procedury dla wszystkich komórek 
organizacyjnych specjalistycznej opieki paliatywnej. Wprowadzono podział na trzy poziomy 
referencyjne opieki stacjonarnej uwzględniając kompleksowość świadczeń udzielanych 
chorym, edukację przed– i podyplomową. Przedstawiono zasady kwalifikacji chorych do 
opieki paliatywnej. 
 
Zalecono, aby na każdej uczelni akademickiej (uniwersytecie) kształcącej studentów kierunku 
lekarskiego, pielęgniarstwa i fizjoterapii, utworzono akademicką jednostkę medycyny 
paliatywnej lub opieki paliatywnej, która w zakresie edukacji studentów kierunku 
lekarskiego, pielęgniarstwa i fizjoterapii, współpracuje ze specjalistyczną jednostką opieki 
paliatywnej w Szpitalu Klinicznym danej uczelni akademickiej lub, na podstawie umowy 
zawartej z uczelnią akademicką, ze specjalistyczną jednostką opieki paliatywnej 
funkcjonującą poza Szpitalem Klinicznym. 
 
Rekomendowane jest, aby specjalistyczne jednostki opieki paliatywnej w Szpitalach 
Klinicznych lub w innych podmiotach leczniczych, posiadające umowę zawartą z uczelnią 
akademicką, prowadziły edukację lekarzy w zakresie medycyny paliatywnej, pielęgniarek w 
zakresie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, fizjoterapeutów, psychologów, pracowników 
socjalnych i duchownych w zakresie opieki paliatywnej. 
 
Zalecono, aby programy nauczania studentów kierunku lekarskiego zawierały odrębny 
przedmiot: medycyna paliatywna, programy nauczania studentów kierunku pielęgniarstwo 
zawierały odrębny przedmiot: pielęgniarstwo opieki paliatywnej, programy nauczania 
studentów kierunków fizjoterapia, psychologia, socjologia i seminariów duchownych 
zawierały odrębny przedmiot: opieka paliatywna; programy kształcenia podyplomowego 
lekarzy zawierały podstawy medycyny paliatywnej i specjalizację w dziedzinie medycyny 



 

paliatywnej, programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek, fizjoterapeutów, 
psychologów, pracowników socjalnych i duchownych zawierały podstawy opieki paliatywnej 
i specjalizację dla pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej. 
 
Wskazane jest powołanie instytutu badawczego medycyny paliatywnej i instytutu 
badawczego pielęgniarstwa opieki paliatywnej, które mogą współpracować z jednostkami 
klinicznymi specjalistycznej opieki paliatywnej. 


