	
  

ASISTENTA DE ONCOLOGIE PEDIATRICA CONFORM STANDARDELOR
EUROPENE
- UN DREPT AL COPILULUI CARE TREBUIE ASIGURAT SI IN ROMANIAIn luna mai 2008, conducerea SIOP Europe – Societatea Europeanǎ de Oncologie Pediatricǎ a
elaborat un document intitulat Standarde Europene pentru Îngrijirea Copilului cu Cancer.
Recunoscut ca document de referință pentru a evalua progresul in diagnosticul, tratamentul si
ingrijirilor copilului cu afectiuni oncologice pe tot continentul, Standardele de ingrijire sugerează
cerințele ideale pentru fiecare centru specializat în tratamentul copiilor cu cancere.
În prezent, peste 70% dintre copiii şi adolescenţii cu cancer pot fi vindecaţi, iar pentru unele tipuri
specifice de tumori, aproape toate cazurile pot fi vindecate. Tratamentul este intensiv, de lungǎ
duratǎ şi complex. Sansele de supravieţuire satisfǎcǎtoare au fost obtinute de colective de medici,
asistenţi şi specialiştii în sǎnǎtate care au lucrat in echipǎ multdisciplinara in unitǎţi sanitare
specializate. Asemenea servicii cer un suport financiar adecvat. Pentru a oferi cele mai bune
servicii de hematologie si oncologie pediatrica, trebuie îndeplinite câteva condiţii esenţiale:
1. Copilul sau adolescentul trebuie sa fie diagnosticat cât mai repede posibil pentru a
i se da cele mai mari şanse de vindecare si recuperare completǎ. Aceasta înseamnǎ cǎ atât
populaţîa cât şi medicii de familie trebuie sǎ fie foarte conştienţi de riscul îmbolnǎvirii de cancer a
copiilor şi tinerilor. Simptomele şi semnele asociate bolii trebuie sǎ fie recunoscute atât de
medicii generalişti, cât şi de pediatrii astfel încât simptomele sǎ fie identificate cât mai rapid şi sǎ
nu existe întârzieri în diagnosticare şi începerea tratamentului.
2. S-a demonstrat cǎ şansele de supravieţuire la copiii cu cancer sunt mai mari dacǎ
sunt diagnosticaţi şi trataţi de o echipǎ profesionistǎ de medici, asistenţi şi alţi specialişti din
cadrul aceleiaşi unitǎţi specializate. O asemenea unitate va include personal medical cu
experienţǎ în diagnosticare şi tratament, asistenţi experimentaţi, psihologi care sǎ consilieze
pacienţii şi familia, asistenţi sociali şi profesori, iar echipa trebuie sǎ fie disponibilǎ permanent. În
mod special, ajutorul chirurgilor pediatrii, neurochirurgilor, anesteziştilor, patologilor, asistenţilor
medicali specializaţi, centrelor de radioterapie si bancilor de sânge trebuie sǎ fie disponibil
imediat pentru ca pacientul sǎ fie diagnosicat corect şi ca începerea tratamentului corespunzǎtor
sǎ se realizeze cu promptitudine.
	
  

3. Toţi copiii cu cancer trebuie sa fie trataţi în acord cu cele mai bune proceduri de
tratament existente.
Propunerea din acest document se adreseazǎ tuturor responsabililor pe probleme de sǎntate din
Europa şi în mod special din statele membre UE. Fiecare ţarǎ are propriul sistem de sǎnǎtate, iar
acesta determinǎ disponibilitatea fondurilor, structura şi condiţiile în care are loc îngrijirea
copiilor şi adolescenţilor cu cancer. Ţǎrile europene ar trebui sǎ adopte programe naţionale de
oncologie care sǎ conţinǎ standarde specifice pentru tratamente pe grupuri de vârstǎ şi asistenţǎ
medicalǎ, pentru copiii şi adolescenţii cu cancer. Ar trebui ca acest document sǎ prezinte o
strategie general acceptatǎ de dezvoltare a standardelor fundamentale şi a resurselor, cu scopul de
a garanta asistenţa medicalǎ oncologica pentru copii. Este neapǎrat necesar, în vederea formǎrii
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echipelor medicale, ca tot personalul medical implicat sǎ poatǎ urma studii postuniversitare şi sǎ
fie într-un continuu proces de perfecţionare profesionalǎ.
În mai multe ţǎri europene, astfel de standarde, au fost acceptate atât de autoritǎţile
administrative care gestioneazǎ şi finanţeazǎ sistemul de sǎnǎtate, cât şi de instituţiile
responsabile de acordarea asistenţei medicale de oncologie pediatrica.
Liniile directoare expuse în acest document reprezintǎ standardele elementare de asistenţǎ
care artrebui asigurate in statele membre ale UE
•

Centrele de Excelenţǎ şi expertizǎ în oncologia pediatricǎ prevǎzute cu unitǎţi
multidisciplinare bine dotate trebuie sǎ ofere asistenţǎ la standarde optime.

•

Este necesarǎ existenţa la nivel naţional a unui Registru al Cancerului la Copii, bazat pe
clasificǎrile recunoscute pe plan internaţional

•

Fiecare centru hematologic şi/sau oncologic va dispune de o serie de echipamente
standard, asigurând nevoile pacienţilor şi familiilor, va avea în vigoare protocoale clinice
şi legǎturi cu alte clinici specializate

•

Fiecare centru de hematologie şi/sau oncologie pediatricǎ trebuie sǎ dispunǎ de un anumit
numǎr minim de angajaţi calificaţi pentru tratarea pacienţilor cu cancer. Echipa trebuie sǎ
fie capabilǎ sǎ rǎspundǎ diverselor nevoi ale pacienţilor şi ale familiilor lor ,deci sǎ fie o
echipa de asistenţǎ multi-disciplinarǎ

•

Dezvoltarea profesionalǎ continuǎ a echipei medicale este obligatorie.

•

Medicamentele standard pentru chimioterapie sunt adesea administrate „fǎrǎ aviz”copiilor
cu cancer pur şi simplu din cauza lipsei unor studii pediatrice pe tema obţinerii
autorizaţiilor de comercializare. Şi costurile folosirii medicamentelor „fara aviz” trebuie sǎ
fie acoperitǎ prin procedurile obişnuite în domeniul sǎnǎtǎţii la nivel naţional

•

Fiecare copil sau tânǎr cu cancer şi famila lui ar trebui sǎ beneficieze de sprijin psihologic.
Pe lângǎ acesta, ar trebui sǎ fie disponibile programe planificate de asistenţǎ socialǎ şi
educaţionalǎ.

•

Dacǎ un copil ajunge în faza terminala, este nevoie sǎ i se ofere înţelegere şi alinare printroechipǎ multidisciplinarǎ specializata in spital, in centre de paliatie si/sau la domiciliu .

•

Sprijinul social pentru copil şi familie ar trebui sǎ fie acordat din momentul diagnosticǎrii
şi pe to tparcursul tratamentului.

•

Menţinerea procesului educativ la persoanele tinere tratate pentru cancer este vitalǎ pentru
a asigura întoarcerea cu succes a pacienţilor la şcoalǎ, dupǎ recuperare.

•

Pentru un copil aflat în spital sub tratament sever pentru orice interval de timp,
recuperarea din punctde vedere fizic devine prioritarǎ imediat dupǎ diagnosticare.

Societatea Romana de Onco-Hematologie Pediatrica, medicii si asistentele din centrele de
hematologie si oncologie pediatricǎ precum şi organizaţiile
organizațiile nonguvernamentale active în domeniu, doresc sǎ colaboreze cu societatea civila, autoritati și
resurse de expertiza pentru programe de sǎnǎtate care să răspundă optimal nevoilor
copiilor cu cancer din Romania.
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