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REZUMAT
Prezenţa membrilor familiei pe parcursul investigaţiilor medicale a determinat dezbateri intense. Aceste dispute au 
avut în centrul lor atât aspectele etice, psihologice, cât şi politice. Autorii abordează teoretic aspecte legate de 
prezenţa familiei pe parcursul intervenţiilor medicale în cazul copiilor cu probleme cardiace, în special al manevre-
lor de resuscitare. În acest domeniu s-au acumulat argumente şi contra-argumente generate de politicile de sănă-
tate din diverse ţări, nivelul de colaborare al familiei, pregătirea specială a medicilor şi a întregii echipe implicată 
în resuscitare, includerea participării familiei în protocoalele de lucru şi crearea condiţiilor pentru desfăşurarea 
resuscitării în această modalitate.

Cuvinte cheie: copil, deficienţe cardiace, malformaţii, resuscitare, familie, 
distres psihologic, terapie

REFERATE GENERALE

INTRODUCERE

Prezenţa membrilor familiei pe parcursul inves-
tigaţiilor medicale este un subiect care a fost intens 
dezbătut şi pentru care au fost lansate opinii pro şi 
contra. Ele s-au referit la părerea opiniei publice, 
pacienţi, familiile acestora, cât şi a personalului 
medical şi cercetătorilor. Direcţiile de cercetare ale 
acestei problematici s-au orientat atât către aspecte-
le etice (legate de autonomia pacientului, dreptul de 
a i se construi întreg contextul bio-psiho-medical 
pentru a-şi recâştiga sănătatea, dreptul familiei de a 
se implica în recuperarea pacientului), psihologice 
(reducerea nivelului de distres psiho-fizic al paci-
entului prin prezenţa unei persoane apropiate, dar şi 
al familiei prin înţelegerea adecvată a situaţiei), cât 
şi politice (reducerea problemele litigioase prin eli-
minarea îndoielii familiei cu privire la eforturile 
depuse de personalul medical sau a deciziilor luate 
în situaţii dificile). 

În spitalele de pediatrie, includerea membrilor 
familiei în echipa multidisciplinară care îngrijeşte 
copilul a câştigat teren în multe ţări şi a devenit un 
marker al calităţii serviciilor oferite copiilor, mai 

ales în unităţile de urgenţă (1). Crearea spaţiilor 
special destinate părinţilor, amenajarea unor încă-
peri pentru odihna acestora şi acceptarea lor pe par-
cursul manevrelor medicale au fost criterii impuse 
de către decidenţii politicilor de sănătate din întrea-
ga lume. 

Trebuie menţionat că nu toate ţările din Europa 
agreează prezenţa părinţilor sau membrilor familiei 
pe parcursul manevrelor de resuscitare. Printre ca-
uzele principale menţionăm modelul hiperprotector 
de îngrijire sau contextul cultural şi religios. Inte-
grarea aspectelor care ţin de cultură şi religie sunt 
încurajate în unele ţări şi se referă atât la consilierea 
spirituală a pacienţilor şi a familiilor, cât şi la res-
pectarea obiceiurilor din timpul desfăşurării mo-
mentelor critice (rugăciunea, incantaţiile, versetele 
sau ritualurile). Astfel este facilitată integrarea mo-
mentului critic în desfăşurarea evenimentelor din 
viaţa de familie şi depăşirea momentului morţii cu 
mai puţine consecinţe de ordin psiho-emoţional. 
Credinţele cu privire la momentele dificile şi la 
moarte sunt puternic influenţate cultural şi ele pot 
urmări martorul la evenimentul critic, pe tot parcur-
sul vieţii. Din acest motiv, integrarea membrilor 
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familiei pe parcursul manevrelor de resuscitare tre-
buie să fie rezultatul unui bun proces de manage-
ment al situaţiei în care protocolul spitalului, teme-
rile personalului medical şi dorinţele membrilor 
familiei şi ale pacientului trebuie să se îmbine ar-
monios, în beneficiul tuturor.

Prezenţa familiei pe parcursul CPR – între 
argumente şi contra-argumente

Perspectiva politicilor de sănătate
Participarea membrilor familiei la manevrele de 

resuscitare cardio-pulmonară este propusă încă din 
1987, fiind un concept relativ nou în îngrijirea pa-
cientului. În anul 2010, American Heart Associati-
on a transformat propunerea în recomandare a pre-
zenţei membrilor familiei pe parcursul CPR, dar 
fără suficiente dovezi statistice privind beneficiile 
sau consecinţele negative ale acestei măsuri (2).

O poziţie comună cu privire la participarea 
membrilor familiei la resuscitarea cardio-pulmonară 
a pacienţilor a fost formulată în comun şi ratificată 
de către European federation of Critical Care Nur-
sing associations (EfCCNa, ratificată în data de 28 
aprilie 2007), European Society of Paediatric and 
Neonatal Intensive Care (ESPNIC, ratificată în 10 
februarie 2007), European Society of Cardiology 
Council on Cardiovascular Nursing and Allied 
Professions (CCNAP, în 16 iunie 2007) şi publicată 
în European Journal of Cardiovascular Nursing (3).

În anul 2012, Academia Americană de Pediatrie 
a dat o nouă direcţiei serviciilor medicale asigurate 
copiilor, recomandând orientarea către îngrijirea 
centrată pe pacient, dar şi familie. Această directivă 
propusă ca politică de sănătate aduce în prim-plan 
consecinţele pozitive ale îngrijirii copiilor în aceste 
condiţii. Este accentuată importanţa implicării 
membrilor familiei, copilului şi tânărului adult în 
procesul luării deciziilor care privesc calitatea vie-
ţii şi bunăstarea bio-psiho-socială a pacientului şi 
familiei acestuia. Sunt propuse recomandări speci-
fice pediatrilor pentru a integra terapia centrată pe 
pacient şi familie în cadrul practicii medicale în 
spitale, clinci şi centre de îngrijire comunitare (4). 
Recomandările AAP se referă la acceptarea părinţi-
lor ca parteneri în îngrijirea pacientului indiferent 
de rasă, etnie, cultură, situaţie socio-economică şi 
recomandă acordarea sprijinului formal şi informal 
membrilor familiei, respectând cadrul etico-legal.

Studiile realizate în spitalele de pediatrie din 
SUA dovedesc faptul că deschiderea către sistemul 
de îngrijire orientat către familie şi pacient a adus 
beneficii financiare spitalelor. Participarea părinţi-
lor la spitalizarea şi tratamentul copiilor a determi-
nat creşterea gradului de satisfacţie al părinţilor, 

diminuarea numărului de zile de spitalizare a copi-
ilor precum şi reducerea frecvenţei apelurilor la 
ajutorul serviciilor de urgenţă. (5) Costurile asocia-
te spitalizărilor şi reducerea evenimentelor litigioa-
se au avut ca şi consecinţă reducerea investiţiilor pe 
aceste direcţii şi orientarea lor către cele în benefi-
ciul pacienţilor şi a familiilor lor (tratamente, spaţii 
de locuit pentru părinţii însoţitori, servicii medicale 
etc). 

Perspectiva pacientului
Îngrijirea pacientului, atât la domiciliu cât şi 

acasă, precum şi acordarea intervenţiei de urgenţă 
în cazul situaţiilor critice, reprezintă un proces cu 
încărcătură psihoeomoţională mare, la care pacien-
tul, în special pediatric, are nevoie de sprijin din 
partea celor apropiaţi. Nivelul distresului fizic şi 
psihic provocat de evenimentul în sine poate fi 
ameliorat de prezenţa rudelor. Familia este o sursă 
unică prin care informaţii cu privire la personalita-
tea, comportamentul, aşteptările, credinţele şi ima-
ginea despre boală a micului pacient pot fi făcute 
cunoscute personalului medical. 

Chiar dacă deciziile aparţin medicului, ele sunt 
luate în acord cu familia şi comunicate pacientului 
într-o modalitate prin care acestea să fie cât mai co-
rect înţelese şi asimilate. Complianţa depinde şi de 
modalitatea în care părinţii participă, pentru că in-
formaţiile oferite de aceştia cu privire la profilul 
psihologic şi comportamentul copiilor sunt un fac-
tor important în stabilirea strategiilor de interven-
ţie. 

Restricţiile anterioare impuse accesului mem-
brilor familiei în clinici a determinat ca ruperea co-
pilului de mediul familial (părinţi, fraţi, alte rude) 
şi de şcoală să fie un factor important al creşterii 
nivelului de distres, mai ales în clinicile cu inter-
venţii de urgenţă. Aici succesiunea evenimentelor 
este rapidă inducând familiei impresia că nu ţine 
pasul cu etapele intervenţiilor, că bolnavul este lip-
sit de un mediu cât mai apropiat de cel obişnuit (6). 
Dar pacientul şi familia trebuie să înţeleagă că une-
le restricţii sunt determinate de interesul pentru să-
nătatea post-intervenţie a pacientului, în sensul ca 
acesta trebuie ferit de factori suplimentari de dis-
tres fizic şi psihic precum infecţii, starea emoţiona-
lă a rudelor care îl vizitează etc. Efectul pozitiv al 
suportului familial este dovedit prin numeroase 
cercetări. 

Momentele de reticenţă ale personalului medi-
cal trebuie justificate (prezentate şi explicate) fami-
liei. Prezentarea pas cu pas a situaţiei bolnavului va 
determina aşteptări conforme cu etapele următoare, 
iar participarea părintelui asigură bolnavului un ni-
vel de încredere mai mare, diminuând angoasa şi 
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suspiciunea. Pacientul nu va fi văzut ca un obiect, 
ci ca o persoană care este dependentă şi integrată 
între membrii familiei.

Din punct de vedere psihologic, teoria ataşa-
mentului a lui Bowlby (7) poate explica motivele 
pentru care a fost necesară impunerea acestei modi-
ficări. Studiile realizate pe copiii spitalizaţi au ară-
tat că efectele separării de familie aprofundează 
suferinţa cu reflectare negativă asupra capacităţii 
lor de recuperare. Psihologii susţin faptul că pre-
zenţa părinţilor (în special a mamei sau a persoanei 
care îngrijeşte copilul) îi asigură acestuia un echili-
bru psihoemoţional, factor important în calitatea 
vieţii şi pentru parcursul recuperator. 

Percepţia pe care copilul o are despre propria fa-
milie este profund legată de factori culturali, etnici 
şi religioşi. Din aceste motive, prezenţa familiei 
alături de copil sau adolescent trebuie realizată cu 
multă pricepere şi deschidere, pentru că părintele 
reprezintă un factor liant între pacient şi echipa me-
dicală (8) Dar, realizarea acestui obiectiv poate fi 
influenţată puternic de credinţele familiei. De 
exemplu, Bowmen şi Zinger au evidenţiat faptul că 
membrii comunităţii chineze din Toronto respin-
geau directiva în avans motivând prin: „gândurile 
negative atrag după ele consecinţe negative“. (9)

Perspectiva membrilor familiei
Câteva cercetări conduse de Jabre et al au urmă-

rit beneficiile asupra stării de bine psihologice a 
rudelor care au asistat la manevrele de resuscitare. 
Studiile au evaluat efectele pozitive pe termen scurt 
şi lung asupra stării psihologice a membrilor fami-
liei şi a nivelului de stres post-traumatic asociat 
evenimentului critic la care au participat (10). Re-
zultatele prezentate în cercetarea din 2014 eviden-
ţiază consecinţele pozitive ale asistării unui mem-
bru al familiei pe parcursul resuscitării asupra trăirii 
stării de doliu ulterioare decesului pacientului 
(grief, bereavement, mourning). Starea obişnuită 
consecutivă unui eveniment cu impact major asu-
pra persoanei (deces, eveniment traumatizant etc.) 
nu este considerată o tulburare mentală. Spre deo-
sebire de aceasta, starea de doliu patologică (com-
plicată sau traumatizantă) apare în manualul de cla-
sificare a bolilor mentale şi reprezintă premisa 
dezvoltării tulburărilor psihologice – stresul trau-
matic şi stresul de separare (11). Rezultatele cerce-
tării au pus în evidenţă faptul că participarea mem-
brilor familiei la CPR diminuează efectele psiho-
logice negative pe termen lung, diminuând nivelul 
depresiei, anxietăţii şi a stresului post-traumatic, 
rudele trecând cu mai puţine consecinţe psihoemo-
ţionale peste evenimentul nefericit. 

Aceste rezultate prezentate şi în alte studii sunt 
legate de dorinţa familiei de a avea un rol activ în 

procesul de luare a deciziilor pe parcursul resusci-
tării (12). Implicarea creează sentimentul că au par-
ticipat activ şi au făcut tot ceea ce le-a stat în putin-
ţă pentru a-şi salva copilul, adaptându-se astfel mai 
uşor la situaţia stresantă prin care au trecut şi ac-
ceptând consecinţele ei. Pe de altă parte, în unele 
situaţii, sunt înlăturate chiar şi suspiciunile cu pri-
vire la eforturile de resuscitare făcute dincolo de 
uşile închise ale sălilor de reanimare, se construiesc 
aşteptări realiste în corelaţie cu starea pacientului 
pentru că rudele au avut posibilitatea să vadă pas cu 
pas evoluţia sa din punct de vedere medical. În stări 
terminale se oferă posibilitatea ca ruda să îşi ia ră-
mas-bun şi să fie alături de pacient până la sfârşitul 
vieţii, ceea ce creează membrilor familiei senti-
mentul că l-au îngrijit şi i-au fost alături până la 
sfârşit (10,11).

În cazul copiilor aflaţi în stare critică, sentimen-
tele de culpabilitate şi neputinţă ale familiei impri-
mă o dorinţă mai puternică de a participa la resus-
citare, comparativ cu rudele care asistă adulţi. Chiar 
şi în cazul manevrelor medicale mai simple, deşi 
nivelul de anxietate al mamelor este ridicat şi există 
suspiciunea că această stare este transmisă copiilor, 
s-a observat faptul că micii pacienţi sunt mai cola-
borativi şi prezintă niveluri de anxietate mai mici 
comparativ cu cei care nu sunt asistaţi (13). Deşi 
îngrijorată de starea copilului şi conştientă de situ-
aţia în care acesta se află, mama găseşte resurse şi 
unelte necesare pentru a scădea nivelul de distres al 
pacientului (ştie ce îi face plăcere, utilizează meto-
da potrivită de a-l linişti, îl încurajează, proiectează 
situaţii în viitor cu impact pozitiv asupra copilului, 
practică metode de relaxare adecvate acestuia – 
atingerea, cuvintele, muzica etc). Membrii familiei 
micilor pacienţi preferă, în proporţie de aproxima-
tiv 75%, să participe la manevrele de resuscitare, 
comparativ cu rudele pacienţilor adulţi, unde ratele 
de dezirabilitate sunt de aproximativ 55% (14). 

Psihologic, posibilitatea acordată părinţilor de a 
participa la manevrele medicale în situaţii dificile 
le instaurează sentimentul de redobândire a rolului 
parental, atât de afectat pe parcursul spitalizărilor, 
când responsabilitatea este preluată de către perso-
nalul medical. Cercetările cu privire la nivelul de 
distres al părinţilor care au copii bolnavi indica 
drept factor important alterarea modelului parental 
şi ideea că nu pot controla şi interveni pentru a-şi 
ajuta copiii (15).

Părinţii, ca participanţi activi ai echipei de inter-
venţie au interferenţe minore în proceduri; într-o 
evaluare comportamentală toţi au oferit suport co-
piilor: 91% au vorbit, iar 73% i-au mângâiat sau să-
rutat (16). Foarte rar rudele participante obstrucţio-
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nează manevrele medicale. Distresul părinţilor 
după participarea la intervenţii invazive şi dureroa-
se asupra copiilor lor este durabil; a fost evaluat la 
6 luni la mamele copiilor mici şi până la 2 ani în 
cazul mamelor cu nou-născuţi aflaţi în stare de risc 
(17). 

Chiar dacă efectele pozitive sunt evidenţiate de 
multe studii, alte cercetări punctează şi aspectele 
negative ale asistării la manevrele medicale făcute 
pacienţilor în situaţii critice (18), menţionându-se 
brutalitatea manevrelor de resuscitare, tratarea pa-
cientului ca obiect, dezgolirea, lipsa de apărare şi 
de reacţie, explorări şi tratamente invazive, brusca-
rea şi rapiditatea acţiunilor, poate să creeze rudelor 
care asistă o situaţie de distres psihoemoţional ma-
jor.

Perspectiva personalului medical
Procentele medicilor care sunt de acord cu parti-

ciparea membrilor din familie, apropiaţi pacientu-
lui, nu depăşesc 50% (19). 

În opinia asistentelor medicale, prezenţa mem-
brilor familiei pe parcursul manevrelor de resusci-
tare ar fi nepotrivită invocându-se neplăcerea de a 
fi privite în timpul lucrului (47,6%), dificultatea de 
a fi atenţi la limbajul şi termenii utilizaţi pe parcur-
sul intervenţiei, deoarece unele remarci pot fi inter-
pretate greşit de către aparţinătorii pacienţilor 
(75%). În procent de 48,4%, asistentele medicale 
nu au fost de acord cu prezenţa unui membru al 
familiei pe parcursul activităţii lor, iar 52,8% au de-
clarat că nu au fost pregătite profesional de a se 
ocupa de membrii familiei, pentru a le oferi un su-
port psihologic şi emoţional (20). Alte rezultate 
evidenţiază faptul că personalul medical este de-
ranjat de nivelul de stres. Anxietatea echipei medi-
cale care lucrează sub presiunea familiei, uneori 
obligaţi să continue manevrele de resuscitare la in-
sistenţele acesteia, este amplificată de teama de a 
nu fi acuzaţi cu privire la profesionalismul lor (21).

În studiile mai recente se remarcă aderarea mai 
puternică a personalului medical la ideea ca mem-
brii familiei să participe la manevrele medicale, ac-
ceptarea beneficiilor de ordin psihologic pentru 
aparţinători fiind recunoscute. Personalul medical 
conştientizează nevoia de pregătire specifică pen-
tru a face faţă adecvat comportamentului familiei şi 
a dificultăţilor cauzate de prezenţa unei persoane 
implicate emoţional şi cu aşteptări mari şi trebuie 
să fie instruită să facă faţă atât situaţiei în care se 
află pacientul, cât şi comportamentului anxios al 
părinţilor (22). Printre comportamentele dezirabile, 
pe care familiile pacienţilor aflaţi în situaţii critice 
le aşteaptă de la asistente, sunt: menţinerea contac-
tului vizual pe parcursul comunicării cu aceştia, a 

nu ocoli familia când cere informaţii suplimentare 
despre starea pacientului şi a răspunde prompt şi 
sincer cu privire la prognostic (23).

Diferenţele cu privire la acceptarea familiei în 
momentele critice ale copilului au fost explicate 
prin particularităţi etice şi politica de sănătate im-
plementată în diverse ţări. De exemplu, interogarea 
asistentelor medicale din Suedia a evidenţiat reti-
cenţe în acceptarea familiei comparativ cu asisten-
tele din UK. Este posibil ca ţările cu un model de 
îngrijire mai paternalist să excludă participarea fa-
miliei la evenimentele critice, în timp ce ţările care 
au adoptat un comportament de îngrijire holistic să 
fie mai receptive la integrarea rudelor în cadrul ma-
nevrelor de intervenţie în situaţii de criză. Fără în-
doială însă, orientarea către îngrijirea centrată pe 
familie (family-centered care) determină o aborda-
re cu efecte pozitive atât asupra pacientului, cât şi 
asupra membrilor familiei.

Există diferenţe între diversele categorii de per-
sonal medical privind nivelul de acceptare a pre-
zenţei familiei în situaţii critice, precum resuscita-
rea cardio-pulmonară. Medicii, asistentele medi-
cale, personalul tehnic de îngrijire (critical care te-
chs) sau preoţii din spital sunt mai puţin deranjaţi 
de prezenţa familiei spre deosebire de tehnicienii 
care manipulează aparatele pacienţilor, personalul 
care asigură siguranţa, farmacişti sau personalul de 
resuscitare (24).

Pentru a integra cu eficienţă membrii familiei pe 
parcursul manevrelor medicale, personalul medical 
trebuie să fie instruit cu privire la: modalitatea de 
abordare a familiei, asistenţa lor pe parcursul desfă-
şurării momentelor critice, utilizarea abilităţilor de 
comunicare, furnizarea informaţiilor cu privire la 
manevre şi prognostic precum şi consilierea rude-
lor în cazul unui final nefericit. 

Perspectiva managementului spitalelor
Multe dintre departamentele de intervenţie de 

urgenţă din cadrul spitalelor universitare din SUA 
şi Europa de Vest dispun de protocoale şi personal 
specializat pentru a integra rudele pacienţilor să 
asiste la CPR. Câteva studii au identificat faptul că 
gradul de satisfacţie al familiei depinde şi de permi-
sivitatea spitalului, de condiţiile suplimentare crea-
te pentru facilitarea vizitelor, organizarea de întâl-
niri destinate membrilor familiei, pregătirea per-
sonalului mediu pentru a comunica cu familia şi 
adoptarea unui model centrat pe familie în cazul 
pacienţilor aflaţi în stare gravă (25). Personalul me-
dical, deşi deschis la a permite familiei să asiste la 
manevrele medicale, rămâne reticent, ceea ce de-
termină conducerea unităţii să ocolească impune-
rea unor măsuri. 
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Cercetările care au urmărit opinia personalului 
de conducere al instituţiilor medicale au identificat 
faptul că respondenţii sunt conştienţi că membrii 
familiei pot tolera din punct de vedere emoţional 
situaţiile de CPR (59%), nu interferează cu mane-
vrele de îngrijire a pacienţilor şi că echipa medicală 
nu este afectată de prezenţa familiei (88%). De ase-
menea, facilitatorul familiei, special instruit pentru 
a comunica cu familia şi a-i acorda consiliere în si-
tuaţiile de CPR, este de obicei o asistentă medicală 
care participă la toate cazurile speciale (70%) (26).

Impunerea protocoalelor care ghidează integra-
rea familiei şi participarea acesteia la procesul luă-
rii deciziilor a fost rezultatul identificării consecin-
ţelor pozitive pentru managementul spitalelor: 
creşterea satisfacţiei rudelor cu privire la serviciile 
oferite, reducerea numărului de conflicte între fa-
milie şi personalul medical, diminuarea expectan-
ţelor nerealiste ale rudelor, îmbunătăţirea relaţiei 
între personalul medical şi membrii familiei şi re-
ducerea conflictelor litigioase. De asemenea, pre-
zenţa familiei ajută ca părinţii să înţeleagă şi să ac-
cepte cu mai multă uşurinţă condiţia medicală a 
copiilor (27).

CONCLUZII

Centrarea pe îngrijirea pacientului, dar şi a fami-
liei, pe parcursul tratamentului, spitalizărilor, inter-
venţiilor medicale sau în situaţiile critice este din ce 
în ce mai răspândită şi implementată în spitale, cli-
nici şi centre de îngrijire. Protocoalele de interven-
ţie şi pregătirea personalului medical pentru a co-
munica cât mai eficient cu membrii familiei ghi-
dează asimilarea acestora în echipa de intervenţie şi 
dă posibilitatea rudelor de a participa în mod activ 
şi uneori de a decide cu privire la îngrijirea pacien-
tului. Acceptarea membrilor familiei pe parcursul 
manevrelor medicale aduce beneficii în ceea ce pri-
veşte dezvoltarea ulterioară a problemelor psiholo-
gice, precum stresul post-traumatic, depresia sau 
anxietatea. Disponibilitatea personalului medical 
de a accepta rudele în timpul resuscitării cardio-
pulmonare depinde de modelul de intervenţie obiş-
nuit în ţara respectivă şi este influenţat de factori 
diverşi precum cultura, pregătirea profesională a 
persoanelor de suport sau politicile de sănătate. To-
tuşi, participarea familiei pe parcursul manevrelor 
medicale rămâne o recomandare şi nu o obligaţie.


