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NE PASĂ DE OAMENI

CUM SĂ PREGĂTEȘTI COPILUL
PENTRU O PERIOADĂ

DE SPITALIZARE

CE ÎNSEAMNĂ SIGURANȚA?

NE PASĂ DE OAMENI

Ne asigurăm că îngrijirea se derulează conform 
standardelor de siguranță și evaluăm constant 
procese și proceduri pentru ca tu și copilul tău să vă 
bucurați de o experiență lipsită de griji, într-un mediu 
sigur. Totul este controlat, fiecare moment înseamnă 
grijă și precizie.

Îți răspundem la orice întrebări. Siguranța ta și a 
copilului tău începe cu o bună comunicare.
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Ajută-ne să vă îngrijim în siguranță.

Întreabă medicii și personalul medical despre planul 
de tratament și îngrijire al copilului tău și află ce 
trebuie să faci pentru ca el să se recupereze cât mai 
rapid după un episod medical.

Ascultă cu atenție și întreabă când nu ai înțeles 
recomandările personalului medical. Asigură-te că ai 
reținut toate informațiile, luând notițe.

Vorbește despre îngrijorările, nevoile și prioritățile tale 
și ale copilului tău cu membrii echipei de îngrijire. 

Întreabă orice, oricând, nu există întrebare greșită!
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1.
Când povestești 

copilului despre ce urmează 
să se întâmple cu el, alege un 

ton calm și relaxat.

3.
Întreabă-ți copilul ce știe 

și ce crede el despre spital. Îl poți 
ajuta cu o introducere de genul: „Spitalul 

este un loc în care oamenii de toate vârstele 
merg atunci când corpurile lor au nevoie de 
ajutor. Medicii și asistentele cunosc multe 
despre modul în care oasele, mușchii și 

organele noastre funcționează. Ei 
încearcă să ne ajute să ne facem 

bine și să ne păstrăm 
sănătoși.“

2.
Spune-i copilului că 

urmează să meargă la spital 
pentru o consultație, operație, test 
sau procedură, și în cuvinte cât mai 

simple asigură-l că această 
intervenție este cel mai bun lucru 

pentru ca el să fie sănătos și 
puternic.
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5.
Încurajează-ți copilul să 

întrebe medicii și asistentele 
despre ce vrea să știe. E important 

ca el să simtă că participă la 
deciziile care îl privesc, că este 
consultat și că se ține cont de 

părerea lui.

Discută deschis cu copilul tău. Construiește încredere și o bună comunicare!

7.
Spune-i copilului cum s-ar 

putea simți înainte, în timpul și după 
operație / procedură sau testare. De exemplu, 

l-ar putea liniști să știe că nu va auzi, vedea sau 
simți nimic în timpul operației. Medicul îi va da un 

medicament special de somn numit anestezie 
înainte de operație. Și că nu îI va durea nimic 

înainte și în timpul operației. Iar că atunci 
când se va trezi, îi vei fi aproape.

8.
Încercă să nu îi faci 

promisiuni pe care nu le poți 
respecta. De exemplu, nu spune 

copilului că nimic nu îi va face 
rău sau că nu va fi înțepat 

pentru analize.

9.
Construiește încrederea 

copilului prin implicarea lui în 
procesul de organizare și de pregătire a 

unor lucruri care îl vor ajuta în timpul vizitei 
la medic. Încurajează-ți copilul să își aducă 

jucăriile preferate la spital, cum ar fi un 
animal, perne și clipuri video ca să nu 

se simtă singur sau departe de 
mediul lui sigur.

4.
Spune-i copilului despre un 

test sau o intervenție care urmează să i 
se întâmple, chiar dacă este ceva incomod ca 

un ac. Acest lucru îi va da un sentiment de 
încredere. Folosește explicații oneste și simple, 

care se potrivesc cu vârsta și nivelul de înțelegere 
ale copilului și pune întrebări copilului pentru a 

te asigura că înțelege ceea ce i-ai spus.

10.
Asigură-l că este normal și 

firesc să simtă mai multe lucruri înainte 
de a merge la spital, de exemplu: să fie 
curios, îngrijorat, supărat sau frustrat. 

În cazul în care copilul pare foarte îngrijorat și 
speriat de operația care urmează să i se întâmple 

sau îi este frică să rămână în spital, poți 
solicita ajutorul unui psiholog care să îl 

ajute să se simtă mai liniștit.

6.
Alege cuvinte care să fie 

neutre atunci când îi povestești 
despre procedurile și testările la care 

va participa. De ex.: “Asistenta va 
aluneca acul în brațul tău”, mai 

degrabă decât “Asistenta va băga 
un ac sau te va înțepa”.
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