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❖ Definiție
,,Îngrijirea paliativă pentru făt, nou-născut sau sugarul diagnosticat cu o
afecțiune care limitează viața este o abordare activă și totală a îngrijirii, din
momentul diagnosticării până momentul morții cât și după aceasta.
Îngrijirile paliative se concentrează atât asupra copilului, cât și familiei
acestuia.
Îngrijirea paliativă poate fi inițial combinată cu îngrijirea orientată spre
vindecare, apoi devine necesară și singura opțiune atunci când o îngrijire
curativă nu mai este utilă sau adecvată.
Îngrijirea paliativă este îngrijirea adecvată pentru prevenirea și ameliorarea
suferinței n.n și sugarului pentru a-i îmbunătăți condițiile de viață și de
moarte.”
Journal of Perinatology 2002; 22:184 – 195 #2002

❖

Termeni

-Perioada de nou-născut = de la naștere și a 28
-a zi de viață.
-Sugar = vârstă cuprinsă între 28 de zile și un an.

-Copil mic = vârsta cuprinsă între1 și 3 ani

Sursa: Wikipedia

Care sunt
afecțiunile?

Integrating palliative care and symptom relief
into paediatrics: a WHO guide for health care
planners, implementers and managers, ISBN 97892-4-151445-3, © World Health Organization 2018
•

❖

Când ar trebui să înceapă
îngrijirea paliativă?

❖
În timpul sarcinii pentru a pregăti mama și familia pentru
momentul nașterii și pentru a atenua șocul unei vești proaste;
❖
La naștere și în perioada imediat următoare copiilor născuți cu o
anomalie sau o malformație care limitează viața;
❖
La naștere în cazul în care n.n nu este viabil – mama are
nevoie de suport psihologic, social și spiritual;
❖
Atunci când există tratamentele intensive menite să
modifice traiectul bolii sau să susțină viața nou-născuților critici;
❖
Ar trebui să fie singurul tip de îngrijire atunci când
tratamentele intensive nu mai sunt benefice !

...Experiența...

❖

Statistică: 2018- prezent
9 pacienți = 0-2 ani

❖ PROVOCĂRI...bariere!
Emoționale - echipă: (milă, compasiune,
teamă, regret, mâhnire, îngrijorare, vinovăție,
anxietate, pierdere, jelire); Lipsa dragostei și
prezenței mamei
Spirituale (întrebări???)

Materiale (lipsa de echipamente adaptate
vârstei (masă radiantă, sonde de alimentație,
dozare medicamente, alimentație, îmbrăcăminte)

Bariere în îngrijirea n.n. și sugarilor
Educaționale: Abilități tehnice, cunoștințe
neonatologie (As. Medicale, medici)
Fizice: ale copilului
Sociale: abandon, mame minore, familii
dezavantajate, izolare
Sistem: lipsa procedurilor și protocoalelor

❖ Perspective
-Dotarea hospice cu aparatură specifică neonatologiei
(masă radiantă, incubator, consumabile medicale specifice
n.născuților);

-Organizare întâlniri cu echipa multidisciplinară
pentru sesiuni de debriefing;
-Introducere module de îngrijire nou-născuți, sugari
în curricula de instruire în îngrijiri paliative;
-Informare și instruire echipă medicală din secțiile de Neo
neonatologie și Obstetrică (abordarea paliativă);
-Protocoale medicale – îngrijirea paliativă a nounăscutului și sugarului;

❖

Concluzii

-Îngrijirea paliativă a n.n și sugarului ar trebui să fie încorporată în actualul model de îngrijire!
-Personalul medical din secțiile de n.n. ar trebui să
le ofere părinților opțiunea de a se pregăti pentru procesul
morții, să le ofere suport emoțional și în același timp să ofere
n.n. confort și demnitate.
-Pierderea unui copil și pe deasupra mult dorit
reprezintă nu doar o pierdere a unei vieți, ci pierderea speranțelor și viselor unei familii precum și viitorul acestuia.

