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În pliantul de faţă  ne propunem să vă aducem în atenţie câteva domenii importante pentru fiecare OM, cu atât 
mai mult pentru o persoană bolnavă.

Dacă pentru un om sănătos 
comunicarea și relaţiile sunt 
importante, pentru cineva bolnav 
acestea sunt de o însemnătate 
covârșitoare.

Comunicarea unește oamenii și îi 
face să se simtă iubiţi și importanţi.

Comunicarea se bazează atât 
pe cuvintele rostite, dar mai ales 
pe ascultare, gesturi, expresia 
feţei, timpul acordat persoanei în 
nevoie. Fiecare dintre acestea sunt 
interceptate de către persoana 
bolnavă ca semnale active  în 
comunicare - ca mesaje efective.

Totuși, cea mai importantă parte a 
comunicării este ascultarea.

Cât de important este să te simți 
ascultat? Să simţi că celorlaţi le pasă 
de tine? Să simţi că dorinţele tale 
sunt luate în seamă? Imaginaţi-vă ce 

COMUNICAREA
însemnătate are pentru o persoană 
bolnavă să fie ascultată. Oare cum 
dorește să fie îngrijită? Oare ce 
consideră important în momentele 
acestea?

Fiți liniștit în prezenţa persoanei 
bolnave, încercaţi să nu vă panicaţi 
în momentele de criză. Cel bolnav 
are nevoie să știe că are un sprijin de 
nădejde.

Sprijin de nădejde este persoana de 
încredere de lângă cel aflat în nevoi. 
Relaţiile se clădesc bazându-se pe 
încredere și aceasta nu trebuie să 
fie înșelată. Majoritatea bolnavilor 
doresc şi aşteaptă să li se comunice 
adevărul despre boală, evoluţia ei şi 
posibilităţile de tratament. De cele 
mai multe ori ei simt  situaţia în care 
se află și doresc doar o confirmare 
sau o discuţie deschisă. Este ca 
și cum aţi intra într-o încăpere în 
beznă și încasaţi o lovitură. Neștiind 

adevărul, e ca și când nu știţi cu 
cine luptaţi și mai rău, nu puteţi face 
echipă comună cu cei apropiaţi Dvs.

Avantajele cunoaşterii adevărului:

01.
permite discuţii deschise cu 
bolnavul;

02.
permite participarea bolnavului la 
tratament;

03.
previne acuzaţiile false la adresa 
familiei, medicului sau personalului 
de îngrijire;

04.
permite pacientului să-şi rezolve 
eventualele probleme financiare sau  
sufleteşti şi să-şi ia rămas bun în 
cazul în care suferă de o boală care 
îi ameninţă viaţa.



Prin comunicarea adevărului, dacă 
acesta doreşte, bolnavul este 
conectat la realitate, ceea ce nu 
înseamnă spulberarea oricărei 
speranţe sau planuri de viitor. 

Adevărul permite pacientului 
ancorarea în realitate, speranţe 
realiste și planuri realizabile. 
Adevărul trebuie comunicat din 
timp, când există speranţe realiste - 
nelegate neapărat de vindecare.

Temerea că pacientul va recurge la 
gesturi extreme (suicid), ca reacţie la 
aflarea adevărului, nu este fondată. 
Studiile au arătat că suicidul după 
aflarea veştilor proaste survine la un 
procent extrem de mic de pacienţi 
- majoritatea cu probleme psihice 
actuale sau în antecedente.

Dacă simţiţi că aveţi nevoie de ajutor, 
apelaţi la echipa care îngrijește 
pacientul; acești profesioniști au 
mare experienţă și multe cunoștiţe 
legate de comunicarea adevărului.

Oamenii pot reacţiona diferit la boală. 
Unii pot deveni apatici, alţii irascibili, 
unii optimiști, alţii foarte triști. Uneori 
lucruri sau fapte mărunte devin factor 

declanșator de conflicte. Aduceţi-vă 
aminte că acel lucru e doar factor 
declanșator, scânteia care aprinde 
ori conflicte mai vechi, ori acţionează 
ca o supapă pentru eliberarea de 
tensiuni provocate deseori chiar de 
starea de boală. 

Dacă persoana pe care o îngrijiţi se 
poartă altfel decât o știţi, probabil 
boala e cea care “vorbește”. Nu vă 
angajaţi într-un conflict  și nu luaţi 
cuvintele grele prea personal. Aveţi 
nevoie de calm și înţelegere.

În momentele în care se abordează 
subiecte importante pentru familie 
este bine ca orice sursă care distrage 
atenţia să fie îndepărtată sau 
întreruptă. 

Apropierea de pacient și atingerea 
acestuia (o ușoară mângâiere, un 
zâmbet cald, plin de înţelegere 
sau o privire călduroasă pot crea 
o atmosferă propice înţelegerii în 
comunicare.

Este posibil ca uneori sentimentele 
persoanei în suferinţă să oscileze: 
de la bucurie la tristeţe, de la iubire 
la furie, de la nădejde la deznădejde, 

de la speranţă la dorinţa de a muri. 
De asemenea și tonul vocii poate 
avea intensităţi diferite de la scăzut 
la strigăte, cu conţinut încărcat de 
reproșuri și critici. 

În toate aceste cazuri este bine să 
ne adresăm cu blândeţe pacientului 
pentru a afla cauza sau motivul 
îngrijorării sau al nemulţumirii pentru 
a rezolva problema. Petreceţi cât mai 
mult timp împreună, ascultați muzică, 
citiţi sau citiţi-i cărţi sau articole 
interesante sau stimulante. 

Rugaţi-vă împreună, urmăriţi filme 
sau emisiuni non agresive. Răsfoiţi 
albume foto de familie, povestiţi 
momentele plăcute din viaţa Dvs 
(excursii, petreceri, concedii). Uneori, 
trăirile pacientului se deteriorează și 
mai mult, atunci este indicat să vă 
adresați unui consilier sau psiholog, 
la care puteţi ajunge solicitând 
echipa medicală care vă îngrijește. 

Câteodată bolnavul pare inconștient 
sau în comă sau pur și simplu atât de 
slăbit încât nu poate comunica. Asta 
nu înseamnă ca nu poate auzi. Auzul 
este ultimul simţ pe care-l pierdem, 
deci vorbiţi în prezenţa pacientului 



conștienţi fiind că poate auzi totul 
doar că uneori nu poate răspunde.

Aude chiar și în clipele finale, de 
aceea e important să-i fiţi alături, să-i 
vorbiţi și mângâiaţi sau să-l ţineţi de 
mână. 

Asiguraţi-l de dragostea și aprecierea 
Dvs., asiguraţi-l că nu-l părăsiţi. A 
fi este mai important uneori decât 
a face. Nu e nimic rău ca după ce 
toate celelalte nevoi de bază sunt 
satisfăcute pur și simplu să staţi 
aproape de pacient, să-i povestiţi sau 
citiţi ceva.

Întotdeauna pacienţilor grav 
bolnavi, momentele în care le sunt 
recunoscute meritele, succesele și-și 
mărturisesc greșelile și supărările 
sunt preţioase. Următoarele afirmaţii 
sunt foarte importante:

Un factor important care influenţează starea de spirit a bolnavului este locul 
în care acesta trăiește. Un mediu ambiant plăcut înseamnă o locuinţă curată, 
confortabilă și frumos decorată (flori, poze de familie, decoraţiuni colorate). 
Locuinţa trebuie adaptată la nevoile actuale într-o manieră armonioasă, care 
să-l ajute să se simtă “acasă“, totuși evitând lucrurile ce-i pot pune siguranţa 
în pericol.

01.
Îndepărtaţi cablurile și obiectele mici de pe podea, precum și covorașele,  
evitând astfel alunecarea sau împiedicarea.

02.
Evitaţi papucii de casă prea moi și instabili, extrem de largi sau cu toc.

03.
Lipiţi suprafeţe antiaderente pe zonele alunecoase - cadă, gresie.

04.
Montaţi mânere de sprijin lângă toaletă. Mânere sau scaune speciale se   
pot monta și lângă/în cadă (dacă pacientul o mai poate folosi).

Adeseori apar dificultăţi deoarece camera - de cele mai multe ori dormitorul 
sau sufrageria - nu corespunde îngrijirii unui bolnav la domiciliu.

03.
Te iert

04.
Mulţumesc

01.
Te iubesc

02.
Iartă-mă

ASIGURAREA UNUI 
MEDIU AMBIANT PLĂCUT

SUGESTII



Pentru fiecare dintre noi, starea de igienă/curăţenie este importantă și ne dă 
acel sentiment de bine și de stimă de sine. 

Pentru cineva bolnav, care nu se mai poate spăla singur, un gest simplu, 
cum ar fi ajutorul zilnic pentru a ajunge la baie pentru un duș, sau a avea la 
îndemână un lighean cu apă caldă, săpun, prosop și schimburi curate, se 
poate dovedi un gest de mare înţelegere și dragoste.

Patul
este de preferat în locul canapelei, dacă e posibil instalaţi un pat cu somieră 
mobilă cu posibilitate de ridicare și acces de pe ambele părţi.
Noptiera
aşezarea acesteia faţă de pat se face în funcţie de boală, de dorinţele 
bolnavului şi obiceiurile îngrijitorului. Poate fi înlocuită cu o măsuţă pentru 
cafea sau cu un taburet.
Scaunul
este necesar pentru vizitatori. Trebuie să se ţină cont ca vizitatorul şi bolnavul 
să fie la acelaşi nivel al ochilor.
Lămpile
nu trebuie să fie prea puternice, dar suficiente pentru citit. Pe timpul nopţii, 
dacă nu e deranjant pentru bolnav e bine să existe o lampă de veghe.
Soneriile
un clopoţel, o jucărie zornăitoare sau o sonerie electrică sunt necesare atunci 
când bolnavul nu se poate deplasa singur în siguranţă.

Folosirea mijloacelor tehnice ajutătoare - scaun - toaletă, cărucior implică 
o mobilare mai sumară a camerei pentru a avea spaţiu de manevră. Florile 
cu plante verzi sau florile nemirositoare sunt binevenite. Cele puternic 
mirositoare sau care pot induce alergii e bine să fie îndepărtate.

IGIENA

Dacă cel/cea pe care îl/o îngrijim nu 
se mai poate spăla singur/ă, atunci 
toaleta e bine să fie făcută, de câte 
ori e nevoie, de cineva apropiat, cu 
multă delicateţe și naturaleţe pentru 
a diminua sentimentele de jenă și 
pudoare ce pot apărea. 

Aceste momente sunt preţioase 
deoarece pot contribui la o înțelegere 
mai bună în cadrul relației deja 
existente.

Dacă persoana bolnavă este în situaţia 
în care nu se poate spăla singură 
atunci toaleta trebuie făcută zilnic și 
de câte ori e nevoie (ex: schimbarea 
scutecului de unică folosinţă, după 
vărsături, schimbare pansament).

La bolnavii care nu se mai pot ridica 
din pat, efectuarea periodică a igienei 
corporale are şi alte implicaţii. Cu 
această ocazie se poate face masaj 
local, pe diferite regiuni ale corpului, 
dacă nu există o contraindicaţie din 
partea medicului. 

Efectele binefăcătoare ale atingerii și 
mângâierii sunt de multe ori neglijate în 
lumea actuală a socializării virtuale și a 
tratamentelor miraculoase.



ALIMENTAŢIA

SUGESTII

Când omul este bolnav, pofta de 
mâncare scade. Dacă pacientul e 
imobilizat la pat și nu poate face 
mișcare, atât pofta, cât și nevoia de 
mâncare scad și mai mult.

E bine să faceţi ce știţi mai bine 
pentru a încuraja pacientul să 
mănânce, dar nu-l forţaţi, nu-l 
cicăliţi. Mirosul unei mâncări/pâini/
prăjituri proaspăt scoase din cuptor 
poate avea un efect de zece ori mai 
puternic decât o mie de cuvinte.

Uitaţi de mărimea unei porţii 
obișnuite; prezentaţi mâncarea 
atractiv, în porţii mici, evitând 
mâncarea prea uscată atunci cînd 
pacientul are gura uscată.

Încercaţi să oferiţi 6 mese mici, 
variate pe zi. Rudele și prietenii vă 
pot ajuta cu porţii mici și variate de 
mâncare proaspătă. Vara pregătiţi 
pireu de fructe congelat în cubuleţe. 

Se pare că îngheţata e un aliment 
savurat de mulţi chiar și atunci când 
nu prea pot mânca altceva. 

Pregătiţi mâncăruri cu un gust 
puternic. Dacă pacientul agreează, 
îmbogăţiţi caloric mâncărurile 
adăugând unt/gălbenuș de ou/lapte 
praf/frișcă/smântână/brânză rasă. 

Asiguraţi-vă că pacientul are destule 
lichide la îndemână, la temperatura 
preferată, eventual cu pai pentru a se 
servi mai ușor.

Hrăniţi pacientul atunci când este 
flămând, chiar dacă se schimbă orele 
de masă. 

Încurajaţi cu blândeţe să mănânce, 
fără insistenţe; hrana rămasă să fie 
luată fără comentarii. 

Mesele reci sunt de preferat celor 
fierbinţi, mai ales în cazul greţurilor şi 
vărsăturilor.  

Masa va fi aranjată într-un mod 
atractiv - feţe de masă înflorate, 
şerveţele vesele. 
Se recomandă servirea mesei în altă 

încăpere atunci când pacientul este 
mobil. 

Plosca va fi scoasă din camera în 
care se mănâncă. 

Sugeraţi pacienţilor să se odihnească 
înainte de masă; cei mai mulţi 
oameni mănâncă mai bine dacă sunt 
relaxaţi. 

Când cel pe care-l îngrijiţi nu poate 
mânca, nu vă supăraţi, nu-l cicăliţi 
și nu-l forţaţi. Oferiţi o mică gustare 
ceva mai târziu. Atâta timp cât 
pacientul poate bea mici înghiţituri 
de lichide, confortul poate fi păstrat și 
deshidratarea excesivă evitată.

Deshidratarea a primit numele de 
anestezie naturală pentru pacientul 
terminal, deoarece reduce percepţia 
suferinţei prin scăderea nivelului de 
conştienţă.

Uscăciunea gurii asociată cu 
deshidratarea poate fi ameliorată.

Dacă pacientul mai are de trăit doar 
zile sau săptămâni, deshidratarea 
este de preferat unor terapii agresive 



MIȘCAREA

de genul perfuziilor, transfuziilor sau alimentaţiei pe sondă gastrică. 

Perfuziile nu au nici un efect în ceea ce priveşte durata vieţii, stoparea evoluţiei bolii, prevenirea asteniei și confortul 
pacientului însă pot avea consecinţe negative dacă bolnavul primește prin perfuzii mai mult decât are nevoie.

E necesară tuturor și benefică atât pentru circulaţie, digestie, somn, apetit, dar și pentru starea generală de bine. 

În general, după perioade de imobilizare prelungită, pacientul se poate simţi foarte slăbit. Puțină mișcare poate avea 
un efect pozitiv. Important este să existe un start. În funcţie de capacităţile fiecărui individ puţină  mișcare poate 
însemna zilnic:

01.
O plimbare în cel mai apropiat parc/o vizită la Centrul de zi

02.
O scurtă plimbare în jurul casei

03. 
De trei ori pe zi până în bucătărie/sufragerie

04.
Exerciţii respiratorii în  apropierea geamului deschis

05.
Mișcarea activă/pasivă a fiecărei articulaţii de 3 ori pe zi (câte 10- 15 min)

Sperăm că toate aceste informaţii vă sunt de folos. Pentru alte informaţii nu ezitaţi să apelaţi la serviciile noastre.
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