• Calitatea vieții
copilului este
îmbunatățită
foarte mult când
simptomele bolii
sunt bine
controlate. Pentru
aceasta de multe
ori sunt necesare
opioidele.
• Îngrijirea paliativă
a copiilor este
adaptată
psihosociale,
cognitive și
spirituale a
• Comunicarea
sensibilă, dar
onestă, potrivită
vârstei este o
piatră de temelie
a îngrijirii
paliative
pediatrice.
• Îngrijirea paliativă
de calitate este
furnizată de o
echipă
multiprofesională,
coordonată, care
lucrează
împreună pentru
interesul superior
al copilului și
familiei lui.

TREI MITURI
COMUNE

Mitul 1
evaluată la bebeluși
și copii mici și e
periculos să dăm
opiode copiilor
pentru durere.
Cursuri on-line a ICPCN
Învățați mai multe despre Îngrijirea paliativă
a copiilor parcurgând unul sau mai multe din
modulele on-line disponibile gratuit pe site-ul
ICPCN.
• Introducere în Îngrijirea Paliativă a Copiilor
• Ghidul OMS de control a durerii persistente
la copii.
• Comunicarea cu copilul
• Etapele de dezvoltarea ale copilului și joaca

Mitul 2
ca și adulți mici.
Mitul 3
Copiii nu
conștientizează
apropierea morții,
decât dacă le
spunem noi.

Înlăturarea miturilor despre hospice și îngrijirea paliativă pentru copii

Mai multe date
despre îngrijirea
paliativă a copiilor

Mituri
&
Realități
În îngrijirea paliativă a copiilor

• Îngrijirea la sfârșitul vieții
• Doliul și bereavement-ul
(Aceste module sunt disponibile în engleză,
spaniolă, franceză, portugheză, rusă și sârbă)
Contact ICPCN
Phone: +27 (0)82 897 4420
Email: info@icpcn.co.za

www.icpcn.org

Înlăturarea miturilor despre hospice și îngrijirea paliativă a copiilor
Mitu

l1

Mitu

l2

Mitu

Copiii nu conștientizează apropierea morții,
decât dacă le spunem noi.

copii mici și e periculos să dăm opiode
copiilor pentru durere.

Realitatea
Bebelușii și copiii simt durerea încă din
viața intrauterină. Experiențele dureroase
ale sugarilor și copiilor mici rămân
imprimate în psihicul persoanei și vor
dureroși.
Există multe metode și instrumente
disponibile pentru evaluarea durerii la
copii mici și chiar la nou-născuți. Pentru
copiii în stadiu preverbal sau non-verbal,
evaluarea durerii include observarea
expresiei faciale, a plânsului, mișcărilor
corpului și monitorizarea semnelor vitale.
Mulți profesioniști din toată lumea încă
cred că nu este sigur să administrezi
opioide la sugari și copii, dar prescrise
corect, opioidele pot și trebuiesc date
copiilor pentru durere moderată și severă.
Neprescrierea lor atunci când este nevoie

l3

Realitatea

Realitatea

îngrijirea paliativă a adulților și copiilor,
• Înțelegerea copiilor asupra bolii și
morții sunt diferite de ale adulților și
se schimbă pe parcursul creșterii și
maturizării.
• Copiii comunică în diferite moduri,
inclusiv prin joacă, și nu totdeauna pot
verbaliza nevoile și dorințele lor. Este
nevoie ca îngrijitorii să înțeleagă
modul de comunicare al lor.

Părinții vor dori în mod instinctiv să-și
protejeze copilul de adevărurile
dureroase, dar practica arată că mulți
copii peste trei ani au intuiția că sunt pe
moarte și doresc să cunoască adevărul și
să li se permită să-și exprime
sentimentele.
Deseori ei nu discută îngrijorările și
temerile lor pentru că doresc să-și
protejeze părinții sau îngrijitorii de
tăcerii poate avea un efect negativ asupra

• Abordarea copiilor trebuie să se
nivelului de înțelegere.
• Copiii au dreptul sa se joace, să
primească stimulare cognitivă și să-și
continue educația, în ciuda bolii și
prognosticului limitat.

DEFINITIE

copilului.
reprezintă un domeniu special, cu toate că este apropiat de cel al adulților. Îngrijirea
Ea începe la diagnostic și continuă indiferent dacă
ică și socială. Îngrijirea paliativă cere o
implementată cu succes chiar dacă

