
Povara îngrijirii. 
Factori de risc 
pentru îngrijitori



În îngrijirea paliativă, familia este 
considerată la fel de importantă ca şi 
persoana care suferă de o boală cronică 
progresivă.

,,Solicitările la care trebuie să facă faţă 
familia pot să fie mai mari decât cele pe 
care trebuie să le îndure pacientul, iar 
adesea pacientul este mai preocupat de 
starea emoţională a familiei, decât de 
propria sa situaţie” Keefe Cooperman. 
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Sarcinile și rolurile principale pe care va trebui să 
le îndepliniți ca îngrijitor principal al persoanei 
bolnave

Multiplele sarcini ce țin de îngrijirea de bază (asigurarea igienei, alimentației, asigurarea
medicației și/sau materialelor necesare îngrijirii, etc.)
Sarcinile de îngrijire sunt asumate treptat, fără programare și uneori cu lipsă de informații
în ceea ce privește îngrijirea
Comunicare și rezolvare a conflictelor din cadrul familiei, precum și sprijin în modalitatea
de a ajuta copiii (dacă sunt mici să înțeleagă boala, să își continue educația, etc.)
Oferirea de prioritate problemelor membrului de familie bolnav, dependent în detrimentul
dumneavoastră
Ameliorarea și prevenirea suferinței prin continuarea administrării tratamentelor
medicamentoase recomandate de medicul specialist/medicul de familie
Luarea deciziilor dificile de la sfârșitul vieții persoanei bolnave
Persoana de legătură cu medicii specialiști (oncolog, cardiolog, neurolog, etc.), cu
instituțiile de asistență socială, comunitatea și instituțiile publice locale precum și cu
ceilalți membri ai familiei extinse
Dacă sunteți în evidența unui serviciu de îngrijiri paliative, membru în echipa de îngrijiri
paliative



Sunteți la risc de solicitare?

Nevoilor fizice multiple ale bolnavului
Izolării și pierderii rolului social
Fricii legate de posibilitatea morții
Tensiunilor emoționale și a emoțiilor negative neexprimate față de experiența îngrijirii
Incertitudinea viitorului
Dificultăților financiare 
Preocupările existențiale

Sunteți femeie  
Numărul de ore petrecute pentru îngrijirea bolnavului este mare sau dacă locuiți împreună cu
beneficiarul îngrijirii 
Suferiți de depresie sau ați avut un episod de depresie  
Rolul de îngrijitor principal este obligatoriu (dacă nu există altă persoană să vă înlocuiască)

Când un membru al familiei este încadrat într-un stadiu avansat sau terminal de boală, echilibrul
familiei este modificat profund iar îngrijitorul principal și familia pot ajunge la epuizare din cauza:

Riscul de apariție a epuizării emoționale este mai mare dacă:



Cum puteți beneficia de sprijin 
prin servicii de îngrijiri paliative?

vizita unei echipe specializate de îngrijiri paliative la domiciliu (medic, 

anchetă socială și sprijin în obținerea drepturilor legale
programare la medici specialiști, laborator pentru analize de sânge
întâlniri cu membrii familiei și distribuirea sarcinilor către aceștia
evaluarea riscului de suprasolicitare (dacă dumneavoastră nu ați reușit acest lucru)
consiliere psiho-emoțională,
suport în perioada de doliu

      asistente medicale, asistent social, psiholog, kinetoterapeut, consilier spiritual/ preot)



Dacă sunteți îngrijitorul 
principal, amintiți-vă:

Să cereți ajutorul atunci când aveți 
nevoie, 
Să acceptați ajutorul când acesta se 
oferă
Să nu vă simțiți vinovat atunci când 
vă oferiți timp pentru dumneavoastră
Să mulțumiți pentru orice ajutor 
primit.



Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor Norvegiene 2014 – 2021.
Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului 
Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor.

Proiectul PALcomunitate beneficiază de un grant în valoare de 2.091.652 euro oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul
Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este de a crește accesul la servicii de paliație pentru beneficiari din comunități dezavatajate.
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