ICPCN SLEUTEL VOORSPRAAK BOODSKAPPE
1. Toegang tot goeie gesondheidsorg, insluitend palliatiewe sorg, is elke kind se reg.
2. Elke kind behoort goeie pyn en simptoom hantering en behandeling te ontvang, deur gebruik te maak
van pediatriese formulerings indien aangedui.
3. Universiële Gesondheidsorgdekking moet palliatiewe sorg vir kinders insluit en deur opgeleide
gesondheidswerkers verskaf word.
Vir die doeleindes van hierdie boodskappe, verwys die term "kind" na pasgeborenes, babas, adolessente en
jong volwassenes in elke land van die wêreld, insluitend dié verplaas en wat geraak word deur oorlog en
ander humanitêre situasies en 'palliatiewe sorg vir kinders" verwys na 'n gespesialiseerde veld wat deur
gesondheidswerkers met die relevante opleiding en vaardighede gelewer word..
VERDUIDELIKENDE NOTAS
Pediatriese palliatiewe sorg verhoog die kwaliteit van die lewe van 'n kind deur die effektiewe beheer van
pyn en verligting van ongewenste simptome en gee terselfdertyd aktiewe en holistiese sorg aan die kind en
lede van die kind se gesin. Dit moet begin by die diagnose, voortgaan deur die hele duur van die siekte en
kan saam met die behandeling wat daarop gemik is genesing voorsien gelewer word. Dit ondersteun ook
die kind en gesin ten tyde van die dood en in die routydperk vir so lank as wat dit nodig mag wees.
Effektiewe palliatiewe sorg maak gebruik van beskikbare gemeenskapshulpbronne en word verskaf deur 'n
multi‐dissiplinêre span van opgeleide praktisyns. Dit kan op enige plek gedoen word, insluitende die kind se
eie huis.
Voorlopige data van 'n ICPCN studie toon dat meer as 21 miljoen kinders wêreldwyd ‘n behoefte aan
palliatiewe sorg het. Die oorgrote meerderheid (98%) van kinders met ‘n behoefte aan palliatiewe sorg
leef in 'n lae en middel‐inkomste lande en byna die helfte is gekonsentreer in Afrika.1
1.

Toegang tot goeie gesondheidsorg, insluitend palliatiewe sorg, is elke kind se reg.

Die ICPCN glo dat pediatriese palliatiewe sorg die reg van enige kind is wat gediagnoseer word met 'n lewe‐
beperking of lewensbedreigende siekte. Hierdie geloof word ondersteun deur die VN se Konvensie oor die
Regte van die Kind, wat bepaal dat die kind se beste belang die primêre oorweging in alle interaksies met
die kind moet wees. Dit verwys verder na palliatiewe sorg as 'n komponent van die kind se reg op
gesondheid.
Die Menseregtekomitee van die VN erken ook pediatriese palliatiewe sorg as 'n verpligte deel van
gesondheidsorgdienste wat gelewer moet word deur voldoende opgeleide professionele werkers.
Die Wêreld Gesondheidsorganisasie Vergadering, in sy 2014 Palliatiewe Sorg Resolusie 67.19, dring daarop
aan dat lande palliatiewe sorg sal integreer in hul nasionale stelsels en dat opioïede en ander palliatiewe
medisyne beskikbaar moet wees om pyn en ander simptome in kinders doeltreffend te beheer.
2.

Elke kind behoort goeie pyn en simptoom hantering en behandeling te ontvang, deur gebruik te
maak van pediatriese formulerings, indien aangedui.

Pyn is die mees algemene simptoom, wat deur 80% van kinders met kanker, 67% van diegene met 'n
progressiewe nie‐maligne siektes en 55% van diegene wat met MIV / vigs ervaar word. Ons ervaring het
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getoon dat pyn in kinders dikwels onvoldoende behandel word weens 'n gebrek aan vaardigheid in die
beoordeling van pyn asook die vrees vir die gebruik van opioïede deur medici wat met kinders werk.
Morfien is die middel van keuse vir die behandeling van matige tot erge pyn, verkieslik met behulp van die
orale roete omdat dit veilig en goedkoop is. Die WGO twee‐stap leer moet gebruik word as 'n riglyn en
medikasie behoort in pediatriese formulerings beskikbaar te wees.
Ander fisiese simptome asook psigososiale en geestelike pyn moet toepaslik hanteer word om verligting
van lyding en 'n goeie lewensgehalte vir die kind en gesin te verseker.
3.

Universiële Gesondheidsorgdekking moet palliatiewe sorg vir kinders insluit en deur opgeleide
gesondheidswerkers verskaf word.

Die Wêreld Gesondheid Organisasie omskryf universiële gesondheidsdekking (UHC) as toegang deur mense
van alle ouderdomme tot bevorderende, kuratiewe, rehabiliterende en palliatiewe gesondheidsdienste
wat hulle nodig het en dat hierdie dienste bekostigbaar en van voldoende gehalte moet wees om
doeltreffend te wees. Ons doen dus 'n beroep op elke regering om aktief te verseker dat palliatiewe sorg
vir kinders ingesluit is as 'n integrale deel van Universiële gesondheidsdekking.
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