
NECES ITATEA

NAVIGATORULUI

(CONS IL IER PE TRASEUL

TERAPEUTIC AL PACIENTULUI)



 Conceptul de navigare a pacientului a fost fondat și pionierat

de Dr. Harold P. Freeman în 1990, în scopul eliminării

barierelor în calea screening-ului, diagnosticului, tratamentului

și îngrijirii de susținere.

 De atunci a evoluat pentru a include mișcarea continua si în

timp util a unui individ în sistemul medical de la prevenirea,

detectarea, diagnosticarea, tratamentul și susținerea

îngrijiririlor pana la sfârșitului vieții.



DE C E ? S I CA T D E IM P O R T A N T E S T E U N

NAVIGATOR?

 Navigatorii lucrează cu pacienți și familii pentru a ajuta la

numeroasele nevoi, asociate cu sistemul de sănătate.

 Aceasta poate include ajutorarea cu probleme de asigurare,

găsirea medicilor, explicarea opțiunilor de tratament și de

îngrijire, deplasarea cu pacienții la vizite, comunicarea cu

echipa lor de asistență medicală, asistarea îngrijitorilor și

gestionarea documentelor medicale



 Socul pe care il produce aflarea diagnosticului este derutant 

atat pentru pacient cat si pentru familie,de aceea este 

importanta existenta unei persoane care sa-i ghideze si sa-i 

ajute in a parcurge drumul de la diagnostic la tratament si 

ingrijiri

DE C E ? S I CA T D E IM P O R T A N T E S T E U N

NAVIGATOR?



 Exemplul scolii de navigator si al sistemului pus in practica de 

dr Harold P. Freeman din SUA se poate adapta si la noi in 

Romania

 Ceea ce acolo este implementat in Romania se face de drept 

fara a avea o specialiazare propriu zisa, adica tot ceea ce tine 

de navigator este preluat de cadrele medicale.

 Scoaterea din aceasta zona a cadrelor medicale (medic sau 

asistent medical care a lucrat in specialitatea oncologie) nu 

face decat sa fie un plus de valoare pentru cel  care s-ar 

ocupa numai de acest lucru si anume consilierea pe traseul 

terapeutic al pacientului 

DE CE? SI CAT DE IMPORTANT ESTE UN

NAVIGATOR?
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 Dilema pe care o au pacientii si familiile acestora este alegerea centrului

unde sa faca tratamentul si medicul care sa-l urmareasca si sa-l

monitorizeze pe toata perioada tratamentului

 Majoritatea pacientilor aleg centrele mari pentru urmarea tratamentului si

monitorizare

 Perioada de tratament poate fi lunga si pacientul poate avea nevoie de

ingrijiri specifice (postoperatorii, postchimioterapie sau postradioterapie) -

indicat ar fi alegerea unui centru apropiat de locuinta sa.

 In alegerea medicului ar fi indicat sa se tina cont de tipul de cancer,

experienta medicului in domeniu, sa colaboreze cu casa de asigurari, sa

asigure un plan de tratament compensat, disponibilitatea acestui de a

colabora si in afara orelor de program

 Este importanta de stiut ca pacientii au dreptul si la o a doua opinie medicala

 Pentru a le usura alegerile si a le creea confort trebuie facilitat accesul la

informatii, dar si explicarea acestora pe intelesul lor

DE C E ? S I CA T D E IM P O R T A N T E S T E U N

NAVIGATOR?



 Cand apare suspiciunea de cancer?

 Un exemplu este scăderea rapidă în greutate, în afara unei diete

restrictive sau a unui program sportiv este un semnal de alarmă si

asta pentru ca boala neoplazica este una dintre bolile cu cel mai

mare consum de energie, celulele canceroase multiplicandu-se rapid

au nevoie de hrana. Primul pas este sa te adresezi medicului de

famile care in urma unui set de analize te poate indruma catre un

medic oncolog pentru infirmare sau confirmare de diagnostic.

 Confirmarea diagnosticului se face in urma investigatiilor imagistice :

RMN (rezonanta magnetica nucleara) sau IRM (imagistica prin

rezonanta magnetica), ecografia, CT (tomografia computerizata),

PET (tomografia cu emisie de pozitroni), mamografia, radiografia,

proceduri endoscopice si de laborator : HLG (hemoleucograma

completa), coagulograma, biochimie, markerii tumorali, biopsii si

teste citologice

DE C E ? S I CA T D E IM P O R T A N T E S T E U N

NAVIGATOR?



Dupa confirmarea diagnosticului se face stadializarea bolii care da

informatii asupra severitatii afectiunii maligne si care permite

medicului oncolog sa elaboreze planul de tratament.

Sistemul de stadializare cel mai utilizat este TNM (T – descrie extensia

tumorii primare, N- numarul si sediul ganglionlor regionali ce pot fi

invadati malign, M- leziuni secundare – metastaze la distanta (in alte

organe sau tesuturi) fata de sediul tumorii primare)

Pentru stabilirea stadiului bolii o alta clasificare este cea clasica care ia

in considerare dimensiunea tumorii si le imparte pe acestea in stadii

de la I la IV si anume:

 Stadiul I: cuprinde în general tumori de mici dimensiuni, fără invazie,

în majoritatea cazurilor perfect curabile cu prognostic favorabil;

 Stadiile II și III: cuprind tumori cu invazie locală a țesuturilor

învecinate și a nodulilor limfatici, atitudinea terapeutică și

prognosticul fiind diferit în funcție de tipul celulelor și a organului de

proveniență;

 Stadiul IV: în acest stadiu sunt cuprinse în general tumorile

inoperabile, cu metastaze și pronostic rezervat.



MODALITATI DE TRATAMENT IN AFECTIUNILE NEOPLAZICE:

Tratamentul cu chimioterapice (citostatice) este cel folosit in

tratarea cancerului, acesta poate fi singura modaliatate de

terapie sau impreuna cu radioterapia si interventia chirugicala

ca tratament adjuvant



RO L U L A S IS T E N T U L U I M E D IC A L IN IN G R IJ IR E A

PACIENTULUI, INTERFATA INTRE PACIENT SI MEDIC

 Calitatea ingrijirilor acordate de asistentul medical care 

lucreaza in oncologie, pacientului bolnav de cancer depinde 

foarte mult de munca depusa si comunicarea in echipa

 Relatia dintre asistentul medical si pacient  trebuie sa fie una 

de respect si empatie

 Asistentul medical care lucreaza in oncologie poate fi de un 

ajutor real pentru pacient atunci cand acesta este in dificultate 

din lipsa de cunostinte vis a vis de boala sa, acesta avand rol 

atat in ingrijire cat si ca sursa de informatii

 Datorita relatiei care se creaza intre asistentul medical si 

pacient, acesta devine “navigatorul” pacientului


