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Multi pacienți cu cancer și familiile acestora descriu sentimentul de pierdere a controlului 
asupra vieții lor după un diagnostic de cancer.  
Capacitatea pacienților de a face tot ceea ce au nevoie pentru a-și recâștiga sentimentul de 
control și pentru păstrarea demnității pe tot parcursul bolii, îi poate ajuta pe aceștia în 
gestionarea modificărilor pe care cancerul le aduce în viața lor. 

În cadrul îngrijirilor centrate pe oameni toți pacienții trebuie să dispună de educația și sprijinul de 
care au nevoie pentru a lua decizii și să participe la propria lor îngrijire pe tot parcursul bolii1. 
Profesioniștii din domeniul sănătății pot sprijini această abordare prin oferirea de explicații clare cu 
privire la opțiunile de tratament disponibile, inclusiv riscurile, beneficiile și incertitudinea asociată 
cu opțiunile disponibile, pentru a se asigura că pacienții și familiile acestora participă activ la 
deciziile cu privire la îngrijiri, iar planul de tratament respectă nevoile individuale și preferințele 
acestora1-4. Pacienții cu cancer care primesc îngrijiri paliative sau de susținere pot avea nevoi 
speciale pentru ameliorarea simptomelor, durerii și suferinței5.
Accesul la îngrijiri centrate pe persoană și pe conservarea demnității, cu pacienți care iau parte la 
decizii și ale căror nevoi de îngrijire – fizice, emoționale, spirituale și sociale – sunt atinse, este 
esențial pentru furnizarea de îngrijiri eficiente6,7. 

Abordarea problemelor legate de imaginea corporală poate fi, de asemenea, o modalitate 
importantă de a recâștiga controlul și de menținere a unui grad de normalitate. 
Accesarea unor servicii dedicate de sprijin care să ajute la gestionarea schimbărilor fizice care pot 
apărea în timpul și după tratamentul cancerului, cum ar fi pierderea părului sau tulburări de 
vorbire, poate îmbunătăți încrederea și imaginea pe care pacienții o au despre ei înșiși7,8. 
Chiar dacă alții nu pot vedea aceste modificări, cum se întâmplă în cazul incontinenței urinare, 
solicitarea ajutorului profesionist poate reface stima de sine. 

*Fișă informativă pentru: pacienți și aparținători, sistemul medical
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PERSOANELE CARE TRĂIESC CU CANCER POT PRELUA CONTROLUL  
ASUPRA BOLII PRIN PARTICIPAREA ACTIVĂ LA DECIZIILE DE ÎNGRIJIRI,  

PRIN RESPECTAREA ALEGERILOR PERSONALE ȘI ÎNDEPLINIREA NEVOILOR. 
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