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CONFIGURAREA RE ELEI DE SPRIJIN A PACIENTULUI
Concomitent cu alte aspecte, precum cele fizice i psihologice, re eaua socială constituie o
resursă importantă în crearea planului de îngrijire i evaluarea sustenabilită ii acestuia.
Profesioni tii din domeniul sănătă ii, apropia ii i rudele pot fi considera i cu to ii un sprijin
important în implementarea i succesul strategiei terapeutice.
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Intra i i prezenta i-vă politicos i amical: Bună diminea a. Cum vă sim i i
astăzi? (Lăsa i suficient timp pentru a primi răspunsuri)
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2 Asigura i un spa iu confortabil pentru interviu. ( Este important să evitați întreruperile și
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să asigurați respectarea confidențialității)

Întreba i pacientul cum se simte: Ave i vreo durere, plângere sau grijă anume?
3 (Identificarea nevoilor pacientului poate contribui la evaluarea rețelelor sociale disponibile și a
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potențialului lor beneficiu pentru pacient).

Explica i scopul interviului:
4 A dori să aflu mai multe despre familia i prietenii dvs. Vă deranjează dacă
discutăm despre aceste lucruri i alte aspecte sociale?
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5 Asculta i cu aten ie i folosi i comunicarea empatică (Ascultarea activă și abordarea
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(Prezentați mai întâi motivul întâlnirii pentru a evita confuziile)

dialogică sunt importante pentru a înțelege preferințele pacientului).

Adapta i-vă limbajul la nivelul social, cultural i educa ional al pacientului, având
6 grijă ca mesajele să fie reale i comprehensibile (Valorile personale și contextul cultural
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joacă un rol esențial în analiza rețelei sociale a pacientului pentru că ne ajută să înțelegem cum
pot contribui la implementarea planului de îngrjire)

Informa ii privind locuin a actuală: Unde locui i? Cu cine locui i? (Acest răspuns va

7 fi relevant în ceea ce privește selectarea locației de îngrijire pentru viitor și pentru îmbunătățirea
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Informa ii privind familia: Vă rog spune i-mi despre membrii familiei dvs i
despre gradul de implicare i sus inere de-a lungul bolii (alte întrebări utile)
8 Ave i so /so ie? Ave i copii? Unde locuiesc? Ce fel de rela ie ave i cu ei?
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participării pacientului în propriile rețele de sprijin)

(Conexiunile sociale pot fi extinse către un număr de persoane, miza dialogului fiind de a identifica
unde și cine poate oferi cea mai bună îngrijire pacientului)

9 Cine este îngrijitorul dvs de bază?

ESEN IAL

Informa ii privind rela iile sociale: Ave i prieteni buni? Cine sunt ace tia? Vă
sim i i sus inut de ei în aceste momente?
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Informa ii despre via a profesională: Lucra i la momentul când a i fost
diagnosticat? În ce domeniu lucra i? De cât timp? Vă place munca dvs? Cum
11 v-a afectat boala situa ia financiară? (Verificați contextul social al pacientului și
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12 Informa ii privind hobby-urile: Ce vă place să face i în timpul liber? (Poate fi un
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analizați opțiuni pentru a include activități recreative care să crească încrederea pacientului și
contactul semnificativ cu ceilalți)
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motiv de a introduce o preocupare comună și de a împărtăși o activitate recreativă)
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Informa ii privind convingerile spirituale: Crede i sau practica i vreo religie?

(Nevoile culturale și religioase sunt un aspect semnificativ în îngrijirea paliativă pentru pacient și

13 familia sa. Este important să se ia în considerare aceste informație pentru a facilita accesul la
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14 Informa ii privind alte interese: Ce altceva vă place să face i? (Manifestați deschidere
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Informa ii privind starea emo ională a celor apropia i: De exemplu, cum crede i
15 că face fa ă so ia/so ul în situa ia bolii dvs. în aceste momente? (Facilitarea
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orice ritual sau contact cu persoane ce reprezintă sistemul de valori al pacientului și mediul său
cultural) Apela i la procedura de evaluare spirituală

în a personaliza planul de îngrijire)

relațiilor sociale ale pacientului, presupune explorarea nevoilor rudelor și interacțiunea empatică
cu rudele și cei apropiați)

În situa ia prezentă, crede i că ave i destulă sus inere i asisten ă în via a dvs de
16 zi cu zi? Pentru a fi cu cât mai autonom/ă cu putin ă, ave i nevoie de sprijin în
sensul vreunui echipament, o adaptare a mediului locuin ei? (Evaluați situația
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curentă pentru a îmbunătăți susținerea pacientului și pentru a găsi soluții noi dacă e necesar).

17

Ce vă îngrijorează cel mai mult momentan? Care este grija dvs cea mai mare
în acest moment?

ESEN IAL

Vă sim i i singur/ă? (După conversație și după ce aveți toate informațiile necesare, acest
18 răspuns vă va ajuta să înțelegeți dacă poate fi implementată o intervenție structurală pentru a
îmbunătăți confortul pacientului)

Evalua i starea emo ională după interviu: Cum vă sim i i acum? Vede i dacă
19 pacientul mai are întrebări de final sau griji. (Va fi util să verificați gradul de
conștientizare al pacientului privind circumstanțele sale)

Consemna i rezumatul conversa iei incluzând lista membrilor familiei
20 men ionând îngrijitorul de bază.
21

i

Lua i-vă rămas bun în termeni amicali.
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Scor total: 60

%
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%

Legendă

–criteriu neîndeplinit

- criteriu par ial îndeplinit

– criteriu îndeplinit

(punctaj pe baza coloanei P)
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