
PORADNIA 
MEDYCYNY PALIATYWNEJ 

Poradnia Medycyny Paliatywnej Centrum 
Onkologii Ziemi Lubelskiej im. œw. Jana z Dukli 
oferuje fachow¹ opiekê paliatywn¹ nad 
pacjentem z chorob¹ nowotworow¹ ukierun-
kowan¹ na niesienie ulgi w cierpieniu - uœmie-
rzanie dolegliwoœci. 

PACJENTOM I ICH RODZINOM PROPONUJEMY

�Wizyty w Poradni dla Pacjentów chodzàcych, 
podczas których udzielane sà porady w trakcie 
leczenia oraz po jego zakoñczeniu a takýe 
porady dotyczàce kontroli uciàýliwych 
objawów: bólu, wymiotów, biegunek itp.

�Wizyty domowe zespoùu lekarsko-pielægniarskie-
go tylko dla pacjentów leýàcych, mieszkajà-
cych w Lublinie, w trakcie których: 

-dokonuje siæ oceny stanu i potrzeb pacjenta,
-leczy siæ objawy stanów zwiàzanych z 

postæpem choroby nowotworowej, 
-wypisuje siæ recepty, formularze zapotrze-

bowania na úrodki i materiaùy opatrunkowe 
(pieluchomajtki ,  cewniki ,  materace 
przeciwodle¿ynowe  itp.),

-doraŸnie wykonuje siæ  iniekcje, wlewy, 
podaje niezbædne leki,

-w stanach naglàcych kieruje siæ pacjentów 
do odpowiednich oddziaùów lub hospicjum 
stacjonarnego,

-udziela siæ informacji do jakich osób bàdê 
instytucji udaã siæ po wsparcie np. 
finansowe, pomoc prawnà,  itp.,

-proponuje siæ pomoc Poradni  Psycholo-
gicznej pacjentom jak i rodzinom w czasie 
choroby i ýaùoby.

�Wizyty domowe zespoùu lekarsko-pielægniar-
skiego umawiane sà z pewnym wyprzedzeniem, 
jednak w przypadkach szczególnych mogà 
odbywaã siæ takýe poza planem.



REJESTRACJA 

�Rejestracja osobista w budynku C na poziomie 1 
lub telefoniczna  81 454, w.1509 w godz. 6.00-
18.00. 

�Poradnia mieœci siê w budynku C na poziome 3.

�Wymagane jest skierowanie od lekarza z rozpoz-
naniem choroby nowotworowej oraz ubezpie-
czenie zdrowotne. 

�Nie mo¿na ³¹czyæ œwiadczeñ w ramach opieki 
Poradni Paliatywnej z opiek¹ Hospicjum Domo-
wego.

PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ 
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej 
im. œw. Jana z Dukli
20-090 Lublin, ul. dr K. Jaczewskiego 7 
tel.  81 454, w. 1541 

rejestracja 
do godz. 18.00

GODZINY PRZYJÊÆ

lek. med.  - spec. medycyny 
paliatywnej, Kierownik Poradni Paliatywnej

poniedzia³ek   8.00-11.30
wtorek 15.00-19.00
œroda 15.00-19.00
czwartek 15.00-19.00
pi¹tek   8.00-11.30 8.00-10.30 

wizyty domowe

lek. med.  - spec. medycyny 
paliatywnej 

poniedzia³ek 13.00-17.00
wtorek   8.00-13.30 8.00-12.00 

wizyty domowe 
œroda   8.00-14.30 8.00-12.00 

wizyty domowe 

mgr  - starsza pielêgniarka 
dyplomowana, tel. kom. 502 700 588

poniedzia³ek 10.25-18.00
wtorek   7.30-15.05 8.00-12.00 

wizyty domowe
œroda   8.00-15.05 8.00-12.00 

wizyty domowe
czwartek   8.30-16.00
pi¹tek   7.30-12.00 8.00-10.30 

wizyty domowe
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