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Pacienții cu cancer și familiile acestora ar trebui să dețină un grad mai mare de control 
asupra deciziilor care le influențează sănătatea, bunăstarea și păstrarea demnității pe 
parcursul tuturor etapelor bolii. 
 
Mulți pacienți consideră că este important să aibă un cuvânt de spus în cadrul îngrijirilor de care 
beneficiază. De aceea, e important pentru cei care îngrijesc bolnavi cu cancer să se pună de acord 
cu pacienții în privința unui plan de tratament care respectă expertiza profesioniștilor, dar și nevoile 
și preferințele individuale ale pacienților1. Explicarea clară a opțiunilor disponibile, inclusiv riscurile, 
beneficiile și incertitudinile asociate acestor opțiuni, este foarte importantă, pentru a-i ajuta pe 
pacienți să joace un rol activ în deciziile legate de îngrijire, în toate etapele bolii2,3. 
 
Pacienții cu cancer care primesc îngrijiri paliative sau de susținere pot avea nevoi speciale pentru 
ameliorarea simptomelor, durerii și suferinței4. 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 eficiente5,6. 
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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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