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Introducere

Osteosarcom

 Aprox. 5% din cancerele copilului și adolescentului

 Incidența maximă în adolescența

 Localizare:  femur distal + tibia proximala (aprox 50% din cazuri)

 Metastaze frecvente: pulmonare, osoase

 Supraviețuirea  globală la 5 ani=  61%  



Scopul studiului
 Evaluarea dificultăților de tratament și îngrijire paliativă la copiii și 

adolescenții cu osteosarcom în stadiu avansat/terminal

 Evaluarea impactului pe care îl are  îngrijirea acestor pacienți asupra
personalului medical



Material

2009-2017, Oncologie Pediatrică IOB
 48  copii și adolescenți diagnosticați cu OSTEOSARCOM

26 au decedat 

13 au fost îngrijiți paliativ în spital→ deces în spital



Caracteristicile lotului
.

Vârsta la 
diagnostic

• < 10 ani: 1/13

• 10-14 ani: 3/13

• 15-19 ani: 9/13

• Media= 14,5 
ani

Localizare

• Femur: 5/13

• Tibie: 3/13

• Humerus: 3/13

• Aripa iliaca: 2 
/13

Stadiu la 
diagnostic

• I-II: 3/13

• IV: 10/13

Tip
operație

• Amputatie
/dezarticulare: 
6/13

• Conservator: 
5/13

• Fara operatie: 
2/13

Metastaze

• Pulmonare: 
13/13

• Pleurale: 6/13

• Osoase: 6/13

• Renale: 2/13

• Pancreatice: 
1/13

• Recidivă locală- 3 cazuri 
• Progresie locală- 2 cazuri



Metodă de lucru
 Analiza retrospectivă a foilor de observație:

- problemele medicale cu impact major asupra calității vieții (durere, 
dispnee)

- problemele psihologice (impactul suferinței și al apropierii morții) 
ale pacientului și familiei

- problemele sociale ale familiei (tip de familie, venituri)

 Interviu pentru evaluarea impactului pe care l-a avut îngrijirea acestor
pacienți supra personalului medical





Probleme medicale
Simptome dominante: 

 Dispnee la 13/13 pacienți;

→drenaj pleural:  4

→ morfina: 7

→ Oxigen: 1

→ necontrolată 2 cazuri→ sedare paliativă

 Durere: 11/13

→ s-a administrat Morfina la 9/11 cazuri

→durere neresponsivă la Morfină: 2/9 cazuri (→sedare
paliativă 1 caz)



Probleme medicale (2)
 Alte semne/simptome:     

- escare= 2 cazuri

- edeme masive= 2 cazuri

- anxietate, insomnie= 2 cazuri

- pericardita= 2 cazuri (→drenaj pericardic- 1 caz)

 3 pacienți au necesitat sedare paliativă pentru simptome
necontrolate

 Supraviețuirea medie= 17,7luni de la diagnostic (10-24 luni)



Probleme sociale

• Evaluarea veniturilor familiei:
- bune= nu au apelat la sprijin material de la  ONG
- suficiente= au apelat la sprijin material de la  ONG doar în situații speciale
- mici/foarte mici= au apelat la sprijin material de la ONG pentru cheltuieli zilnice uzuale- mancare, pampers)

Tip familie

• Familie nucleu: 
9/13

• Familie
monoparentală: 
4/13 

Număr  copii în 
familie

• ≥ 3 copii: 4/13

Relații în familie

• Bune: 8/13

• Deficitare: 5/13

Veniturile
familiei

• Bune/suficiente: 
7/13 

• Mici/foarte mici: 
6/13



Probleme psihologice
 7/13 adolescenti ȘI-AU EXPRIMAT frica de moarte

 7/13 copii/adolescenti ȘI-AU EXPRIMAT ultimele dorințe (toți au avut
mici dorințe împlinite în spital)

 Toți parinții au considerat viața lor lipsită de sens după moartea
copilului



Impactul asupra personalului medical
 Intrebare directă: citiți această listă cu nume; care este primul

gând/sentiment pe care îl simțiți legat de unul din copii/de mai mulți/ 
de toată lista si/sau de situația lor?

 Au răspuns 16 membrii ai personalului:

- 6 asistente

- 5 medici 

- 2 infirmiere

- 2 profesori de la școala de spital

- 1 asistent social 



Impactul asupra personalului medical (2)
Gânduri pozitive- 7/16 intervievați
 “bucuria de a trai, a fost un  munte de energie și optimism!...Pasionat de 

informatică, dar și de poezie, și-a descoperit în spital talentul de pictor și
tablorile lui sunt cutremuratoare! “  (Profesor Scoala de Spital, vechime 7 ani) 

 Când a împlinit 15 ani și a primit un tort cu lumânări aprinse, fața ei a stralucit
de bucurie! Și-a găsit bucuria în pictură. Tablourile ei erau pline de puncte
colorate așezate ca într-un dans nebunesc!” (Profesor Scoala de Spital, vechime
7 ani)

 “…era un baiat profund, care nu dorea ca noi sa vedem durerea lui ...pentru a  
nu ne provoca durere “ (Profesor Scoala de Spital, vechime 8 ani)

 “Mi-a aduc aminte de zâmbetul lui și de bucuria de a vorbi de gospodăria
părinților, adică animalele din curte, calul și căruța!!! Era nerăbdator să se 
intoarcă ...acasă! “ (Profesor Scoala de Spital, vechime 8 ani)



Impactul asupra personalului medical
Suferință, durere- 6/16 intervievați

 ”pentru ei am simțit frică, milă, deznadejde și neputința  de a-i ajuta
mai mult” (asistentă, 21 ani vechime)”

 “Inutilitate, suferință, empatie, imposibilitatea stopării unei dureri
iminente, dorinta de timp, recunostintă pentru ce m-au învațat-
rabdare, acceptarea evoluției” (medic, vechime 2 ani 10 luni)

 ” Privirea lor cerând ajutor” (asistentă, 12 ani vechime)

 “Sete de aer, milă, lacrimi in ochi…Am un gol în stomac chiar și când le 
citesc numele, chiar dacă a trecut mai multă vreme de când au murit” 
(medic, vechime 4 ani 6 luni)

 “ neputința stopării suferinței” (medic, 13 ani vechime)



Impactul asupra personalului medical (3)
Gânduri mixte- 3/16 intervievați

 “...ai surprinderea să găsești două lumi: una este cea în care copiii suferă
extrem din cauza bolii și cea de-a doua în care te uimești de forta lor
fantastică de a-ti oferi un zâmbet, un “mulțumesc”, o îmbratișare. Toți
și-au lăsat amprenta a ceea ce sunt astăzi, de la toți am învățat o lecție” 
(asistenta, vechime 3 ani)

 “ochi albaștri…discreție…bun simț...pictură... transformare… adormiti-
ma,... nu mai pot” (medic, vechime 12 ani)

 “Fortă, neștiintă, neputință, candoare, umor, furie, relație dificilă, 
uimire, singurătate, talent, chin inutil, durere, suferință, furie, 
neacceptare, șoc. Săracii de ei!” (medic, vechime 4 ani 6 luni)



 “Un singur pantof- aluzie clară la 
pierderea extrem de 
traumatizantă a unui picior”

 “Lumânarea aprinsă- speranța?? 
o pomenire a membrului 
pierdut??”



 “Nu voia să vorbească deschis 
despre moarte, se temea foarte tare 
de ea; dorea să știe cum va fi acolo,
dar nu voia să îi rostească numele ca 
să nu vină mai repede”

 “Lumânarea (= speranță) și 
întuneric (= mister)- balansul între 
a spera că totul va fi bine si 
certitudinea  ca nu va fi așa”

 “Cartea= semn al vieții și simbol al 
unei lumi pe care adolescentul o 
iubea (școala, lumea viului 
nepreocupat de moarte)”

 “Cartea e goală  așa cum sufletul lui 
era golit de speranță și se mângâia 
cu prezența lumânării, în fapt cu 
prezența lui Dumnezeu”



 “Pictura este poziționată pe 
spătarul scaunului cu rotile= 
dovadă că se afla într-o situație 
gravă, deci marca momentul în 
care și-a pierdut și independența 
de a se mișca singură”

 Semnificație= “căt de greu îi era 
sa poarte diferite măști: masca 
bucuriei, a acceptării, a politeții”

 “Ochii înspaimăntați ai 
maștii...privirea rănită…”



 “Adolescentei îi placea apusul.
Pentru că ea însăsi era la apus, 
pentru că era nostalgică  și
îngândurată”

 “Elefantul o reprezintă. Masiv și
trist, cu privirea în jos, e copleșit de 
un apus sângeriu. E doar o umbră
fără detalii. Mahnit ca si ea, nu 
dorea să supere pe nimeni cu 
adevăruri deranjante. Apăsat de 
frumusețea luminii, simte ca nu face 
parte din ea, ci este una cu 
pamântul către care se îndreaptă, 
singuratic”

 “Culorile folosite sunt o alta
modalitate de a așterne o mască
peste un interior topit de tristețe”



 “Acceptarea sinceră a morții te face să traiești într-un 
fel mai bogat, mai mulțumitor”

Irvin Yalom, “Calatorii cu Paula”



 “Până acum viața mea a fost într-un fel, de acum va fi
altfel; trebuie să dau reset și să o iau de la capăt”

I.P, 17 ani



Concluzii
1. Calitatea vieții pacienților cu osteosarcom în stadiu avansat/terminal 

a fost influențată semnificativ de dispnee și durere.

2. Discuțiile despre apropierea iminentă a morții sunt greu de purtat cu
copiii și adolescenții cu cancer  în stadiu terminal precum și cu
părinții acestora.

3. Impactul emoțional deosebit pe care îl are îngrijirea acestor pacienți
asupra personalului medical poate influență calitatea actului
medical.



Vămulțumesc pentru atenție!


