
Îngrijirea 
terminală



Felul în care 
oamenii mor 
rămâne în 
memoria celor 
care vor trăi mai 
departe.
 Cecily Saunders



Ce este faza 
terminală?

este asociată cu perioada de timp 
de la sfârşitul vieţii care începe în 
momentul instalării procesului 
activ al morţii. 

Faza terminală 

are un curs diferit pentru fiecare 
pacient în parte.

Procesul de deces 

activă este procesul de 
decompensare în care întregul 
organism cedează. 

Moartea



ÎNGRIJIREA TERMINALĂ 
este parte a îngrijirii paliative, oferită în 
ultimele zile de viaţă, atunci când devine 
evident că pacientul nu mai are de trăit 
decât ore sau zile.

CARE ESTE SCOPUL 
ÎNGRIJIRII ÎN FAZĂ 
TERMINALĂ?
Asigurarea confortului pacientului, 
păstrarea demnității în fața morții și 
suportul sau pregătirea pacientului și 
familiei pentru ceea ce urmează. 



Ce se întâmplă când finalul se apropie?

Starea generală a pacientului se deteriorează de la o zi la alta; pacientul prezintă lipsă de
interes faţă de mâncare şi lichide, înghite cu dificultate.
Alterarea funcţiei urinare: pierderi necontrolate de urina sau nu poate urina sau cantitatea
de urina scade de la o zi la alta pe măsură ce rinichii cedează.
Modificări ale tranzitului intestinal: nu are scaun sau are pierderi involuntare.
Respiraţia devine neregulată, uneori zgomotoasă (pot apărea secreţii respiratorii) sau
pacientul poate prezenta sete de aer.
Schimbarea culorii tegumentului – pielea devine pământie sau marmorată, cianotică, pot
apărea pete vineții, mâinile şi picioarele devin reci. 
De asemenea, pacientul poate fi somnolent, comatos, confuz, agitat; pot apărea
halucinaţii.
În unele cazuri apare durerea, care uneori poate fi exprimată verbal de către pacient dar,
în alte situaţii, poate fi sugerată de semne particulare (grimasă, „facies suferind”, gemete,
adoptarea de către pacient a unor poziţii care să îi scadă durerea). 
Pacientul poate prezenta greţuri, vărsături, febră, transpiraţii, mişcări necontrolate.



CE SE POATE FACE?

Să fie menţinut pacientul curat şi uscat; 
Pacientul să fie mobilizat (aproximativ la 2 ore) pentru prevenirea escarelor.
Se curăţă cavitatea bucală a pacientului cu o ţesătură moale şi umezită, înfăşurată în
jurul degetului sau cu beţişoare cu glicerină.
Pe buzele sale se va aplica o cremă hidratantă pentru a preveni uscarea şi crăparea lor.
Se va administra numai medicaţia care menţine confortul pacientului (la recomandarea
specialistului).
Prezenţa familiei lângă pacient este deosebit de importantă, acesta poate auzi chiar
dacă nu poate răspunde.
Pacientul să nu fie hrănit şi hidratat dacă nu poate înghiţi – se poate provoca sufocare şi
suferinţă.



Care sunt 
temerile 
legate de 
moarte?

Temerile pacientului

Să decedeze în dureri 
Să își piardă demnitatea 
Să decedeze în singurătate
Să decedeze având prea multe persoane în jur
Ce se va întâmpla după deces

 Cum puteţi învinge aceste temeri?
 Asigurați pacientul:

Că sunteţi alături de el până în ultima clipă
Că există alternative terapeutice pentru controlul
simptomelor
Că îngrijirea va fi centrată pe păstrarea demnităţii
şi confortului calităţii vieţii



Care sunt 
temerile 
legate de 
moarte?

Temerile familiei

Să fie singuri cu cel iubit în timpul decesului
Să nu ştie ce să facă atunci când pacientul 

Să nu poată fi capabili de îngrijire în faza 
terminală
Reacţia la jelire

      are simptome

 Cum puteţi învinge aceste temeri? 

Identificarea unor resurse de susţinere în
familia lărgită şi în comunitate
Menţinerea legăturii cu echipa de îngrijiri



Cum 
recunoaștem 
semnele 
decesului?

Oprirea respiraţiei (se poate
verifica folosind o oglindă
poziţionată la nasul şi gura
pacientului, în acest caz
oglinda nu se abureşte)
Pulsul nu se mai poate palpa
Pielea este rece, marmorată
Instalarea rigidităţii



Ce e de făcut când 
survine decesul?

Contactaţi familia lărgită
E important ca familia să aibă răgaz alături de pacientul 
decedat
Se îndepărtează tuburile sau cateterele, dacă există
Rănile se acoperă cu pansamente adezive pentru a 
preveni scurgerile
Se recomandă familiei să pregătească haine pentru 
înhumare şi un material absorbant, de exemplu un 
scutec (uneori, după deces se poate observa emisia de 
urină şi materii fecale)
Contactarea unui serviciu de pompe funebre pentru 
îmbălsămare, obţinerea certificatului medical constatator 
al decesului şi pentru realizarea demersurile pentru 
înhumare
Obţinerea certificatului de deces 
Pregătirea ritualului religios de înhumare



NU E UŞOR SĂ SPUI 
„LA REVEDERE”…

Cea mai înaltă formă de preţuire faţă de persoana dragă este să îi fi alături 
până în ultima clipă şi să îi păstrezi vie memoria. 
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