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RECENZII

TERAPIA PALIATIVÅ ÎN ONCOPEDIATRIE
Conf. Dr. Monica Dragomir
Editura UMF „Carol Davila”, Bucure¿ti, 2005
În ultimii ani, în România, a luat amploare dezvoltarea îngrijirilor paliative, în mare parte sub influen¡a
unor programe interna¡ionale.
Conceptul ¿i fiziologia îngrijirilor paliative î¿i au
originea în mi¿carea „hospice“ apårutå în Anglia ¿i
au scopul de a completa asisten¡a medicalå a pacien¡ilor cu afec¡iuni grave, evolutive ¿i a celor care urmeazå så moarå.
Îngrijirea paliativå este îngrijirea activå ¿i totalå acordatå pacien¡ilor a cåror afec¡iune nu mai råspunde la
tratamentul curativ.
Monografia Terapia paliativå în oncopediatrie a
D-nei Conf. Dr. Monica Dragomir de la Clinica de
Oncologie din Institutul de Oncologie „Alexandru
Trestioreanu“, Spitalul Clinic Fundeni, abordeazå o
temå de mare importan¡å teoreticå ¿i practicå, ce
concretizeazå experien¡a ¿i reflec¡iile autoarei ca medic
într-un serviciu de Oncologie pediatricå, în care se
interneazå copii cu afec¡iuni neoplazice.
De la început, autoarea subliniazå cå no¡iunea de
îngrijiri paliative implicå controlul durerii ¿i simptomelor bolii, asisten¡a psihologicå, socialå ¿i spiritualå, asigurarea calitå¡ii vie¡ii pacientului ¿i a familiei
acestuia.
Structura con¡inutului cår¡ii este logicå, pe capitole,
cu trecerea în revistå, pe baza datelor din literaturå, a
diverselor aspecte legate de îngrijirile paliative.
Astfel, cititorului i se prezintå didactic:
• rolul medicinei paliative în cancerele copilului;
• comunicarea, principiu de bazå în medicina paliativå oncologicå, între copil, membrii familiei ¿i
echipa de îngrijire;
• abordarea psihologicå, specificå copilului ¿i anturajului såu, în îngrijirile paliative;
• locul îngrijirilor paliative (acaså sau la spital?);
• evaluarea ¿i tratamentul simptomelor care apar în
fazele terminale ale cancerului: alterarea stårii
generale, astenia; problemele nutri¡ionale ¿i simptomele gastrointestinale; simptomele respiratorii ¿i
tratamentul acestora; tulburårile urologice ¿i
tratamentul lor; simptomele din partea sistemului
nervos central; limfedemul, ascita, revårsatele
pleurale, edemele renale ¿i hepatice; manifestårile
cutanate ¿i terapia acestora; anemia ¿i hemoragiile/
sângerårile; durerea la copilul cu cancer (evaluarea
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durerii, identificarea tipului ¿i cauzei durerii, tratamentul durerii la copilul cu cancer);
• rolul medicului de familie în medicina paliativå
(aspecte ale îngrijirilor paliative la domiciliu; aspecte emo¡ionale ¿i sociale ale îngrijirii bolnavilor în
stadiul terminal).
Autoarea sus¡ine conceptul conform cåruia asisten¡a paliativå în pediatrie reprezintå, în prezent, o
perspectivå terapeuticå importantå.
Indiferent dacå pacientul este un sugar, pre¿colar,
¿colar sau adolescent cu o boalå canceroaså sau o
altå afec¡iune gravå evolutivå, conceptul ¿i filozofia
îngrijirilor paliative sunt acelea¿i ¿i se definesc prin:
îngrijiri active, complexe, continue, centrate asupra
persoanei în cauzå; asisten¡å pluridisciplinarå fizicå,
psihologicå, socialå ¿i spiritualå a pacientului ¿i familiei
sale.
Specificitatea îngrijirilor paliative la copil ¡ine, pe
de o parte, de aspectele farmacologice ¿i terapeutice
¿i, pe de altå parte, de mediul familial ¿i social.
Se subliniazå cå în pediatrie, cancerul este o cauzå
importantå de deces, dar mai rarå decât alte boli
limitative de via¡å. Asisten¡a paliativå este indicatå copiilor cu afec¡iuni grave evolutive, dar ¿i celor pentru
care existå o ¿anså micå de vindecare (care poate
deveni o realitate sau nu), în ultima categorie situânduse cancerele diagnosticate în stadii avansate ¿i cancerele în care rata de vindecare este relativ micå.
În lucrare se insistå, de asemenea, asupra:
• stabilirii comunicårii permanente – principiu de
bazå în medicina paliativå oncologicå – între copil,
membrii familiei ¿i echipa de îngrijire;
• locului îngrijirilor paliative (acaså (?) sau la spital
(?), unde este mai potrivit ca un copil så-¿i petreacå
ultimile såptåmâni sau zile de via¡å). Se considerå
cå datoritå faptului cå pacientul este în stadiul
terminal, asisten¡a ar fi mai beneficå la domiciliu,
nu la spital; în prezent se preconizeazå interven¡ia
unei echipe pluridisciplinare (medic, asistentå
medicalå, psiholog, sociolog, preot).
Programul medical româno-olandez Matra, intitulat
PACARO (PAliative CAre ROmania) prevede o serie
de måsuri (înlåturarea sau reducerea durerii, terapia
manifestårilor respiratorii sau digestive, asigurarea
igienei corporale, gåsirea unei pozi¡ii antalgice, consi103
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lierea pacientului ¿i familiei, precum ¿i evaluarea
rezultatelor îngrijirilor paliative).
În prezent medicina paliativå beneficiazå de o serie
de måsuri legislative, ce privesc dezvoltarea sa în
România, printre care semnalåm înfiin¡area unei
Comisii Permanente de Îngrijiri Paliative din Ministerul Sånåtå¡ii (Ordinul MS nr. 112/februarie 2004) ¿i
adoptarea noii legi a opioidelor, care se aflå în Parlamentul României pentru promulgare).
Lucrarea abordeazå exhaustiv:
• tratamentul oncologic specific paliativ cu aspectele
sale: tratamentul citostatic paliativ, radioterapia în
tratamentul paliativ oncologic, tratamentul chirurgical paliativ;
• evaluarea ¿i terapia simptomelor care apar în fazele
terminale ale cancerului;
• durerea la copilul cu boalå canceroaså: utilizarea
scalelor de evaluare a durerii; evaluarea comportamentalå ¿i fiziologicå a durerii; implicarea pårin¡ilor în evaluarea ¿i tratamentul durerii; identificarea
tipului ¿i cauzei durerii;
• tratamentul durerii la copilul cu boalå canceroaså
prin: metode nefarmacologice de atenuare a durerii; tratamentul medicamentos (principii, medicamente – antalgice de nivelul I, II ¿i III), efectele
secundare ale medica¡iei antalgice; durerea cauzatå
de procedurile medicale; sedarea la sfâr¿itul vie¡ii.
Lucrarea prezintå în final:
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• rolul medicului de familie în medicina paliativå
cu aspectele îngrijirilor paliative la domiciliu ¿i
aspectele emo¡ionale ¿i sociale ale îngrijirii bolnavilor terminali;
• dispozitivele medicale utilizate în îngrijirile paliative (dispozitive implantabile de lungå duratå – catetere tunelizate exteriorizate, catetere cu camerå
implantabilå; dispozitive medicale pentru administrarea medicamentelor pe cale venoaså centralå –
ace, perfuzoare, pompe programabile pentru analgezia controlatå, perfuzoare în sistem portabil..);
• controlul ¿i prevenirea complica¡iilor infec¡ioase;
• tratamentul infec¡iei de cateter;
• trombozele venoase ¿i tehnica de dezobstruare a
cateterelor cu urokinazå.
Elaboratå modern, lucrarea D-nei Conf. Dr.
Monica Dragomir, se caracterizeazå prin: actualitate,
înalt nivel ¿tiin¡ific, prezentare didacticå, valoare
practicå.
Din lucrare se desprinde idea cå dezvoltarea
îngrijirilor paliative este importantå ca un adjuvant
pre¡ios în terapia bolnavilor în stadiul terminal, a
cåror „demnitate umanå“ trebuie respectatå.
Recomand aceastå valoroaså lucrare medicilor oncopediatri, pediatrilor, speciali¿tilor în terapie intensivå ¿i
a celor care participå în echipa de îngrijire a copiilor cu
boli severe, în stadiul terminal.
Prof. Dr. Valeriu Popescu

