ULTIMUL
AJUTOR

Prin analogia cu „primul ajutor“ acordat persoanelor în caz de
accident sau boală, având ca scop supravieţuirea şi persoanele care
se apropie de sfârşitul vieţii pot beneficia de un „ultim ajutor“ din
partea celor de lângă ei.
Conceptul de „ultimul ajutor” se referă la măsurile prin care se
asigură ajutor persoanelor care au o boală cu speranță de viață
limitată, urmărindu-se înlăturărea suferinței și îmbunătățirea calității
vieții rămase de trăit.
Pregătirea unei persoane pentru a acorda ultimul ajutor, începe prin a
accepta moartea ca pe un proces natural, prin care se încheie viaţa
umană.

Ce trebuie să ştie persoana care acordă ajutor?
Semne că persoana cu boală cronică gravă se apropie
de sfârşitul vieţii
Starea persoanei bolnave se agravează, prezintă slăbiciune și oboseală extremă,
accentuată, nu se mai poate ridica din pat, nu se mai alimentează, nu consumă lichide,
pierde interesul faţă de mediul înconjurător, faţă de alte persoane şi chiar faţă de cei
apropiaţi (partener-parteneră).
Din punct de vedere fizic, pe măsură ce organele trupului își încetinesc activitatea până la
oprire, pot apărea diferite simptome specifice stării terminale. Gradul de conștiență,
respirația și circulația se modifică. Psihologic persoana poate prezenta anxietate, stare de
neliniște, idei şi sentimente contradictorii, agitaţie, depresie, confuzie. În plan social are loc
retragerea şi izolarea socială. Spiritual, persoana poate să aibă întrebări legate de sensul
vieţii, preocupări legate de credinţa religioasă sau să solicite ritualuri culturale specifice.
E normal ca o persoană aflată la sfârșitul vieții să refuze treptat alimentele și băuturile.
O persoana moare nu pentru că încetează să mai mănânce și să mai bea, o persoană
încetează să mai mănânce și să mai bea pentru că moare.

Planificarea
în avans
Persoana cu boală gravă poate fi ajutată să îşi
planifice în avans ultima etapă de viaţă, fiind
încurajată să comunice:
ce este important pentru ea la sfârșitul vieții
(ex. să nu aibă dureri)
o persoană desemnată să ia decizii în locul ei
când nu îşi va mai putea exprima dorinţele
locul în care ar dori să moară (ex. acasă, în
hospice, centru de vârstnici sau în spital)
în ce circumstanţe ar dori să moară (ex. având
alături un membru al familiei sau singură)
cât timp viaţa mai semnifică ceva pentru bolnav
(ex. atâta timp cât este conştient, cât se poate
autoîngriji).

Scopul urmărit în acordarea ultimului ajutor este acela de a se înlătura suferinţa bolnavului
şi de a i se asigura o calitate de viaţă cât mai bună posibil.
Persoana care acordă ultimul ajutor va beneficia de îndrumări din partea personalului clinic
din serviciile paliative (de bază sau specializate) cu privire la medicaţia şi îngrijirea celui
drag aflat la sfârșitul vieții.
Serviciile de îngrijiri paliative specializate, sunt de importanţă majoră în această etapă.
În cadrul acestora, echipe formate din medici, asistente medicale, psiholog, asistent social
și alți profesioniști, îşi unesc eforturile pentru a asigura confort și sprijin persoanelor aflate
în stadii terminale de boală și familiilor acestora.
În comunităţile în care aceste servicii lipsesc, se pot apela cabinetele medicilor de familie,
asistenţii medicali comunitari şi alţi profesionişti pregătiţi să acorde servicii paliative de
bază.

Recomandări pentru persoana
care doreşte să acorde ultimul ajutor
să se asigure că programul îi permite să fie liber pentru a veghea persoana aflată la
finalul vieţii
să îi asigure persoanei dragi o cameră liniștită, preferată, pat confortabil și să aibe grijă ca
în acea cameră să nu existe obiecte de valoare la vedere (întrucât vor veni diferiţi
vizitatori
să aibă la îndemână numărul de telefon al medicului sau a asistentei medicale pentru a
stabili posibile direcții de intervenție medicală
să discute cu medicul curant ce medicaţie ar mai putea primi persoana dragă pentru
ameliorarea suferinţei şi obţinerea unei stări de confort
să stea alături de persoana dragă, indiferent de starea de conștiență a acesteia, să o ţină
de mână, să împărtășească amintiri comune, frumoase
acesta este momentul în care să îşi exprime sentimentele și să îşi ia rămas bun

Recomandări pentru persoana
care doreşte să acorde ultimul ajutor
să asigure igiena persoanei bolnave, schimbarea scutecului, să îi şteargă secreţiile de la gură
dacă nu mai poate bea lichide, să îi umezească buzele cu puţină apă sau cuburi de gheaţă
să nu încerce să-l hrănească sau să-i introducă medicamente sau lichide pe gură dacă are
dificultăți de înghițire
igiena orală este necesară chiar și atunci când dentiția lipsește sau pacientul nu mănâncă
dacă persoana dragă transpiră să o acopere cu un cearșaf, iar dacă are frisoane să îi pună o
pătură ușoară pe ea
în caz de febră poate pune un şervet rece și umed pe fruntea persoanei dragi
dacă observă neliniște, agitație, nu îi va opri mișcările, îi va vorbi continuu, în mod calm și
natural, o va atinge cu mișcări ușoare
dacă are scăpări de urină sau materii fecale este bine să aibă la îndemână un pampers sau
cearșafuri absorbante (aleze)
să aibă numărul de telefon al preotului/pastorului pentru ritualuri religioase specifice
dacă persoana dragă nu dorește prezenţa altei persoane în cameră, i se va respecta dorinţa,
va fi lăsată singură, însă îngrijitorul va rămâne în apropiere să poată interveni la nevoie

Semne că decesul urmează să survină
în următoarele 24 ore

pulsul și bătăile inimii sunt neregulate sau greu de simțit sau auzit (puls slab)
temperatura corpului scade (extremități reci)
pielea pe genunchi, picioare și mâini prezintă pete albăstrui-violet, gri sau devine palidă
respirația poate fi zgomotoasă, anormală, întreruptă și încetinește până se oprește
complet (Cheyne-Stokes)
ochii devin sticloși
au loc schimbări ale stării de conștiență, cu izbucniri bruște sau/ şi lipsă de răspuns.

Semne că decesul a survenit

Persoana este inconștientă, nu mai răspunde, nu se mișcă
Persoana nu mai respiră (se poate verifica folosind testul oglinzii, prin ascultarea sunetului
respirației care este absent sau prin urmărirea mișcării toracelui sau simțirea aerului expirat
pe obraz)
Pulsul este absent, nu poate fi palpat
Ochi cu privire fixă, pupile dilatate, pleoape partial închise
Maxilar relaxat, probabil gura deschisă
Mușchi relaxați, posibil eliberare a intestinului sau a vezicii urinare
Piele rece, palidă
Rigiditatea apare în 2-4 ore după deces, inițial la nivelul feței, apoi se generalizează în 6-12
ore și dispare progresiv în 36 ore de la deces.

Cerințe legale în caz de deces

După survenirea decesului, persoana care acordă ultimul ajutor va contacta ambulanța 112
sau medicul de familie/ medicul de la serviciile funerare pentru a veni și constata decesul
Moartea unei persoane trebuie să fie declarată de un medic în Certificatul medical de
deces
Corpul persoanei decedate va fi tratat cu același respect ca și cum persoana ar fi în viată
Va contacta Servicii Funerare pentru sprijin în pregătirea înmormântării
Se va asigura că și cei de la Servicii funerare au un comportament decent față de trupul
neînsuflețit
Se va asigura că dorinţele persoanei decedate sunt îndeplinite, conform tradiţiilor
religioase
Certificatul constatator de deces se va depune de către un membru al familiei în termen
de trei zile de la deces, la autoritățile locale competente - Biroul de evidență a populației
din Primărie (cu cartea de identitate a persoanei decedate, a persoanei care declară
decesul, certificatul de naștere și certificatul de căsătorie al defunctului și certificatul
medical de deces).

Rămas bun, la final
Dacă acest lucru este dorit, se oferă celor
apropiați ocazia de a vedea trupul persoanei
decedate și de a petrece un timp pentru a-și lua
rămas bun.
Acesta poate fi un timp de reflecție asupra vieții
persoanei dragi și a modului în care au fost
îmbogățite viețile celor dragi de către aceasta.
Cei apropiați pot împărtăși de asemenea
amintiri frumoase legate de persoana decedată.
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