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Opieka paliatywna ma na celu poprawę samopoczucia i jakości życia pacjentów z chorobami przewlekłymi lub 
zagrażającymi życiu. Leczenie – dotyczące zarówno pacjentów, jak i ich najbliższych – ma zapobiegać cierpieniu 
fizycznemu, psychicznemu i psychospołecznemu oraz je zmniejszać. 
Wyspecjalizowanymi jednostkami usług opieki paliatywnej w Kópavogur są: oddział opieki paliatywnej, oddział 
ambulatoryjny oraz ośrodek HERA. Zespół doradczy w zakresie opieki paliatywnej znajduje się przy ul. Hringbraut. 

Zespół doradczy w zakresie opieki paliatywnej
Rolą zespołu jest doradzanie pracownikom służby zdrowia w zakresie oceny i leczenia objawów (np. bólu, nudności) 
oraz wypisu, jeśli istnieje potrzeba specjalistycznej opieki paliatywnej (HERA) lub hospitalizacji na oddziale 
paliatywnym. Zespół świadczy również bezpośrednie usługi doradcze i wsparcie pacjentom oraz ich rodzinie. 

Oddział paliatywny w Kópavogur
Odział powstał z myślą o tymczasowej hospitalizacji pacjentów z nieuleczalną, zaawansowaną lub niedającą 
rokowań na dłuższe życie chorobą. Pracownicy oddziału kładą nacisk na dobrą komunikację i współpracę z 
pacjentem oraz jego rodziną. Najczęstszymi przyczynami hospitalizacji są ciężkie objawy towarzyszące chorobie i 
leczeniu u schyłku życia. Jeśli stan zdrowia pacjenta ulegnie poprawie, a objawy ustabilizują się i będą możliwe do 
zaakceptowania, ocenia się, czy pacjent może zostać wypisany do domu lub przeniesiony, np. do domu opieki. 
Oddział paliatywny znajduje się przy ul. Kópavogsgerði 6 b-d w Kópavogur. 

HERA, opieka paliatywna w domu
Całodobowa opieka pielęgniarsko-medyczna jest przeznaczona dla pacjentów przebywających w domu, którzy 
zmagają się z ciężkimi objawami w wyniku przewlekłych lub nieuleczalnych chorób. Opieka ta ma im umożliwić 
przebywanie w domu tak długo, jak sobie tego życzą i pozwoli sytuacja. W tym celu pracownicy HERA dzielą się 
swoją wiedzą 
i wypracowanymi rozwiązaniami, zapewniając wsparcie i odpowiednie leczenie. Świadczone usługi mają przede 
wszystkim postać zorganizowanych wizyt pielęgniarek w domach, przy czym liczbę wizyt ustala się każdorazowo z 
pacjentem i jego bliskimi, w zależności od potrzeb. Usługi świadczone są również przez telefon, drogą mailową lub w 
biurze Hera, które mieści się przy ul. Kópavogsgerði 4 w Kópavogur.
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