Îngrijirea paliativă
pentru pacient
și familia sa

Ce este îngrijirea paliativă?
Îngrijirea paliativă este o îngrijire complexă, oferită de o echipă de profesioniști specializați în
îngrijirea persoanelor cu boli cronice progresive (medic, asistent medical, asistent social, psiholog,
kinetoterapeut, consilier spiritual, alți terapeuți).
Pacienții diagnosticați cu boli cronice progresive au nevoi complexe care necesită îngrijire
specializată și individualizată. Scopul acestei îngrijiri este acela de a oferi o cât mai bună calitate a
vieții prin abordarea și controlul durerii fizice și emoționale, dar și al altor simptome.
Îngrijirea paliativă abordează pacientul ca și persoană în totalitatea sa, acordând o atenție sporită
suferinței fizice, psiho-emoționale, spirituale sau sociale generate de prezența bolii. O echipă
specializată de îngrijiri paliative va oferi ajutor atât pacienților, cât și familiilor acestora în toate
stadiile bolii.
Atunci când cineva este diagnosticat cu o boală amenințătoare de viață, totul se schimbă în mod
dramatic. Poate avea nevoie de informații și de sprijin pentru a reuși să facă față acestor schimbări,
pentru a înțelege boala și a discuta opțiunile de tratament existente. Poate avea nevoie să
vorbească cu cineva care să-l asculte, căruia să îi pese și care să știe ce este de făcut.

Ce oferă îngrijirea paliativă?
Controlul simptomelor dificile
Echipa de îngrijiri paliative evaluează pacientul și ajută la ameliorarea durerii și a altor simptome
(lipsă de aer, greață, depresie, constipație, etc) și îl ajută să ducă cea mai confortabilă,
independentă și activă viață cu putință.
Adaptarea îngrijirii la nevoile în schimbare ale pacientului și familiei sale
Echipa identifică preferințele pacientului, ajustează și coordonează planul de îngrijire odată cu
modificările ce apar, identifică servicii care pot fi utile și totodată oferă suport psiho-emoțional și
spiritual familiei atât în timpul îngrijirii, cât și în perioada de doliu.
Coordonarea îngrijirii pe parcursul bolii
Echipa de îngrijiri paliative oferă consiliere în ceea ce privește opțiunile terapeutice, oferă sprijin
practic și emoțional celor care îngrijesc pacientul, precum și consiliere pacientului și familiei sale.
Educație
Echipa de îngrijiri paliative ajută pacientul și familia să acceseze resursele din comunitate,
grupuri de suport, oferind educație continuă pacientului și familiei sale, furnizând informații
despre boală, tratament, nutriție, etc.

Îngrijirea paliativă
Ajută pacientul care suferă de o boală cronică progresivă și familia acestuia de-a
lungul tuturor stadiilor și etapelor de boală, incluzând perioada de la sfârșitul vieții,
drept pentru care este indicat să fie recomandată cât mai devreme, concomitent cu
tratamentul curativ
Are drept obiectiv central creșterea calității vieții și ameliorarea sau prevenirea
suferinței – atât pentru pacient cât și pentru familia acestuia.
Nu scurtează viața unui pacient care suferă de o boală limitatoare de viață, ci chiar
poate crește supraviețuirea, prin faptul că acordă o atenție sporită calității vieții
pacientului și familiei sale
Oferă consiliere și asistență complexă și multidisciplinară tuturor celor care au
îndoieli sau întrebări legate de planul de tratament/ îngrijire sau care au nevoie de
ajutor suplimentar pe parcursul bolii

Pacienții care se
luptă cu
incertitudinile unei
boli grave au nevoie
de îngrijire și
asistență complexă.
Ei și familiile lor au
nevoie să știe că nu
sunt singuri
Aparținător

Îngrijirea paliativă inițiată timpuriu are un efect
pozitiv pentru pacient și familia sa.
Studiile au demonstrat un control simptomatic
mai bun, o comunicare mai bună, respectarea
dorințelor pacientului, o reducere a stresului, o
mai mare încredere în luarea deciziilor și o
ameliorare a nevoilor emoționale ale familiei.

Dacă aș fi știut că se
poate să mă simt atât
de bine cu ajutorul
vostru… v-aș fi căutat
mai repede.
Dar am crezut
poveștile… că sunteți
aici doar pentru cei
ce se pregătesc să
moară….
Iar eu trăiesc!
Pacientă

hospice.ro/palcomunitate
facebook.com/HOSPICECasaSperantei
facebook.com/HOSPICEBrasov
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