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Rezumat

Scopul general al acestei teze este de a oferi o privire în ajutorul self-management 
al asistenților medicali pentru bolnavii cu cancer incurabil.

Definiția termenului self-management folosit în această teză a fost inspirată de 
definițiile lui Barlow et al. [1] și Bodenheimer et al. [2], și este formulată ca:

O abilitate individuală de a aborda simptomele fizice și psihosociale și de a lua decizii 
referitor la tratamentul și/sau grija, pentru a integra boala optimal în viața zilnică și a 
menține o calitate satisfăcătoare a vieții în ciuda bolii.

Ajutorul self-management se referă la:

O abordare colaborativă în care pacienții și îngrijitorii colaborează în a defini problemele, 
a decide prioritățile, stabilesc ținta, crează planuri de tratament și soluționează 
problemele pe parcurs [3,4].

eHealth poate fi un element din self-management și ajutorul self-management. 
Următoarea definiție eHealth bazată pe definiția lui Eysenbach [5] folosită:

Înzestrarea informațiilor despre boală sau îngrijire și/sau suport pentru pacienți și/sau 
îngrijitorii informali folosind computer sau tehnologii înrudite.

În această teză sunt răspunse patru întrebări globale, în cinci sub-studii. 
Prima întrebare adresată a fost:

1. a. Ce dovadă există în efectele eHealth pentru pacienții cu cancer incurabil și 
îngrijitorii informali? 

 b. Care este opinia bolnavilor de cancer și a asistentelor medicale despre 
eHealth și folosirea lui în context cu self-management și ajutorul self-
management?

Pentru a obține o privire în datele existente despre efectele instrumentelor eHealth 
în cancer, a fost condusă o meta-recenzie a studiilor sistematice de literatură 
(recenzii) relevantă (Capitolul 2). Zece recenzii s-au concentrat pe efectele eHealth 
pentru pacienții cu cancer. Nu a fost găsită nicio recenzie sistematică despre efectele 
eHealth referitor la îngrijitorii informali a persoanelor cu cancer.
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A fost găsită dovada pentru efectele în ajutorul primit, nivelul cunoștințelor și 
competența informațiilor bolnavilor de cancer. Cele aflate referitor la efectele în 
luarea deciziilor, bunăstarea psihologică, depresie și anxietate și calitatea vieții au 
fost inconsistente.

Marea majoritate a instrumentelor eHealth studiate, s-au adresat unui grup larg 
avizat cu cancer dar nu s-a concentrat pe stadiul specific al bolii ca de exemplu faza 
paliativă. Mai departe, eHealth a fost adesea doar un component intr-o intervenție 
multicomponentă și efectele au fost rareori analizate separat. Aceasta înseamnă că 
nu a fost evident care component a fost responsabil unui efect.

În continuare, opiniile pacienților cu cancer în legătură cu eHealth au fost 
investigate. Trei grupuri online și zece interviuri semi-structurate, deopotrivă 
pacienți cu cancer curabil și pacienți cu cancer incurabil, au fost întrebați despre 
experiența lor și părerea lor despre eHealth (Capitolul 3). În mod general atitudinea 
pacienților referitor la eHealth, a fost pozitivă. eHealth a fost apreciată ca folositoare 
în informații despre tratamente, medicamente, efecte secundare și comunicarea 
online cu personalul medical profesional. Oricum, pacienții cu cancer vindecabil și 
incurabil, au subliniat faptul că eHealth nu poate substitui în întregime contactul 
direct cu personalul medical.

În continuare, părerea asistentelor medicale despre eHealth în contextul self-
management și ajutorul self-management a fost cercetat în șase grupuri online cu 
45 de asistente din diferite cazuri de îngrijire (Capitolul 4). Asistentele medicale 
au explicat că ele văd avantaje în eHealth ca de exemplu în a căuta informații 
specifice despre boală și monitorizarea simptomelor prin agenda simptomelor, 
permițând pacienților să fie conștienți referitor la viața lor și grija acordată. În 
completare, asistentele medicale au menționat ca dacă eHealth este realizabil sau 
nu, pentru pacienții cu cancer incurabil depinde de abilitățile lor digitale, stadiul 
bolii, gravitatea și natura problemelor și a simptomelor lor. Asistentele medicale au 
scos în evidență avantajele, în termeni de continuitate a îngrijirii, când deopotrivă 
pacienții și personalul medical au direct acces la aplicațiile eHealth. Potrivnic 
acestora, intr-o examinare online a compețentei în ajutorul self-management al 
asistentelor medicale, acestea au declarat că nu sunt încrezătoare în a folosi eHealth 
și nu folosesc niciodată eHealth pentru a acorda sprijin de la distanță (Capitolul 5). 
În continuare, asistentele medicale au raportat că au discutat foarte rar cu pacienții 
cum pot folosi eHealth în activitatea zilnică.

La fel ca pacienții, asistentele medicale au accentuat faptul că eHealth nu poate 
substitui în întregime contactul dintre ele și pacienți.
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A doua întrebare adresată anchetei principale a fost:

2. Cum cei care înfruntă cancerul incurabil abordează consecințele bolii în viața 
de zi cu zi?

În trei grupuri online și în zece interviuri individuale semi-structurate s-a obținut o 
privire în activitățile self-management deopotrivă a pacienților cu cancer incurabil 
și vindecabil (Capitolul 3). Informațiile culese au fost analizate în mod calitativ. 
Subiectele principale derivate din aceste analize au fost împărțite folosind cele patru 
domenii ale Modelului General Olandez de Self-Management [6,7]. Se pare că toți 
bolnavii de cancer au adoptat activități self-management comparabile, indiferent 
de stadiul bolii. Activitățile self-management conțin în principal:
• Colectarea informațiilor referitor la boală și tratament (care se potrivește 

cu ’Cunoștințele Bazate pe Experiență’ domeniu în Modelul General de Self-
Management); 

• Acceptarea situației, descărcarea inimii și trăsând limite (care se potrivește cu 
domeniul ’Trăind viața cu boală’); 

• Ținând cont de informațiile doctorului, starea personală și consecințele urmării 
(sau neurmării) tratamentului (care se potrivește cu domeniul ’Contribuția la 
îngrijire’).

Organizarea îngrijirii la domiciliu, asistența financiară, sau alte forme de îngrijire și 
suport (încadrându-se în domeniul ’Organizarea îngrijirii și suport’) nu a fost destul 
de des menționată.

Pacienții au considerat activitățile lor self-management importante în a acționa 
cum se cuvine, referitor la boală și în a lua decizii în tratament și îngrijire.

A treia întrebare de bază în cercetarea adresată, a fost:

3.  Cum asistentele medicale percep competența lor și realizările reale în ajutorul 
self-management celor confruntați cu cancer incurabil?

În șase grupuri online cu asistente medicale activând în diferite scenarii și cu calificări 
educaționale diferite, au fost întrebate cum ajută în mod curent bolnavii cu cancer 
incurabil și îngrijitorii informali în abordarea de a face față consecințelor fizice și 
psihosociale a bolii și cum ar ajuta în situații ideale (Capitolul 4).

Grupurile online au fost analizate calitativ și temele au fost împărțite în 
concordanță cu etapele 5 A modelul de schimbare a comportamentului (5 A 
model) [7,8]: Evalua (Assess), Recomanda (Advise), Stabili (Agree), Asista (Assist) 
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și Planifica (Arrange). Modelul ajută personalul îngrijitor în a structura ajutorul self-
management.

Se pare că asistentele medicale au acordat cea mai mare atenție în a evalua 
situația personală, dorințele și necesitățile pacienților cu cancer incurabil (’Evalua’ 
în modelul 5 A) și oferind informații despre preponderența în cancerul incurabil 
(’Recomanda’ în modelul 5 A). Celelalte A-uri, Stabilirea țintelor, Asistența pacienților 
în a realiza ținta propusă și Planificarea următoare, au fost mai puțin menționate 
ca o parte din ajutorul self-management al asistentelor medicale. Asistentele 
medicale de asemenea au spus că în situații ideale, ar avea mai mult timp de acordat 
pacienților pentru a croi în mod optim ajutorul self-management necesar cerințelor 
pacienților. În completare, asistentele medicale au spus că vor acorda mai multă 
atenție în a implica îngrijitorii informali.

În un chestionar național online, a testului în 222 de asistente medicale de spital 
și comunități ale asistentelor medicale, a fost examinată competența asistentelor 
și încrederea de a oferi ajutorul self-management pacienților cu cancer incurabil. 
În chestionar au fost investigate etapele modelului 5 A (Capitolul 5). Rezultatele 
au arătat că asistentele medicale au manifestat suficientă încredere în abilitățile lor 
de a evalua situațiile și cerințele pacienților (‘Evalua’ în modelul 5 A) și de a oferi 
informații despre cancer și tratament (‘Recomanda’ în modelul 5 A). Asistentele 
medicale au fost aproape de suficient în încrederea abilităților lor de a stabili ținte 
(‘Stabili’ în modelul 5 A), a asista în realizarea țintelor propuse (‘Asista’ în modelul 5 
A), și a planifica ingrijirea care urmeaza (’Planifica’ în modelul 5 A).

Pe aceeași linie cu grupurile online discutate în Capitolul 4, s-a constatat că 
’Evalua’ și ‘Recomanda’ au fost elementele de ajutor self-management care au fost 
destul de des aplicate de asistentele medicale. De asemenea, pe aceeași linie cu 
grupurile online anterior, ancheta a arătat că asistentele medicale au stabilit mai 
puțin probabil țintele în colaborare cu pacienții (’Stabili’ în modelul 5 A). Același 
lucru se aplică și în ajutorul pacienților în realizarea țintelor lor (’Asista’) și stabilirea 
țintelor în grija care urmează (’Planifica’). Aceste elemente din urmă, ale modelului 
5 A s-au dovedit a fi cel mai puțin aplicate în practică și au fost A-urile în care 
asistentele medicale au avut mai putină încredere.

Rezultatele anchetei discutate în Capitolul 5 au scos la iveală diferențe intre 
felurile îngrijirii, asistentele medicale de comunitate, se pare că au mai multă 
încredere în abilitățile lor de ajutor self-management și au folosit acesta mai des 
decât asistentele medicale de la spital.

Constatările anterior menționate au dat curs dezvoltării intervenției ajutorului self-
management al asistentelor medicale față de bolnavii cu cancer incurabil. Intervenția 
ajutor self-management constă  în parte din contactul direct dintre pacienți și asistentul 
oncolog și/sau a asistentelor paliative în situațiile de vizite continue la domiciliu. Astfel 
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de vizite la domiciliu sunt efectuate în a garanta continuitatea îngrijirii după ieșirea din 
spital și a asigura identificarea în timp a problemelor.

Scopul intervenției a fost de a ghida asistentele medicale în ajutorul self-
management al bolnavilor cu cancer incurabil și în același timp a motiva self-
management bolnavilor cu cancer incurabil.

Intervenția ajutorului self-management al asistentelor medicale a fost 
structurată în concordanță cu etapele din modelul 5 A. În completarea contactului 
direct, doua instrumente au fost folosite: un prototip din eHealth Oncokompas, 
adaptat pacienților în faza paliativă și Informal Care Quick Scan pentru îngrijitorii 
informali. Oncokompas este un instrument self-management în Internet care are ca 
scop dezvoltarea cunoștințelor pacienților în impactul cu cancer, de a ajuta pacienții 
în identificarea necesităților îngrijirii cu privire la probleme adiacente cancerului 
și de a facilita accesul la îngrijirea necesară. În Oncokompas, pacienții pot urmări 
calitatea vieții lor cu “Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) (Măsurătorile 
ce decurg din raportările pacientului) urmate de o concluzie automată și bine croită 
[9-12]. Informal Care Quick Scan este un scurt chestionar care oferă informații 
despre povara îngrijitorilor informali.

A patra întrebare esențială pusă în această teză a fost:

4. a. Care este fezabilitatea intervenției ajutorului self-management al 
asistentelor medicale față de pacienții cu cancer incurabil?

 b. Cum evaluează asistentele medicale și pacienții cu cancer incurabil, 
această intervenție de ajutor self-management al asistentelor medicale?

 c. Sunt indicații că intervenția ajutorului self-management influențează 
pozitiv activarea pacienților și calitatea vieții a pacienților cu cancer 
incurabil?

A patra întrebare în cercetare a fost răspunsă în un studiu de metode mixte compuse 
din două parți și anume: un studiu de fezabilitate adresat asistentelor medicale 
(Capitolul 6) și un studiu de fezabilitate adresat pacienților (Capitolul 7). Datele 
au fost colectate prin formulare completate de asistentele medicale cu referință 
la continuitatea vizitelor pacienților la domiciliu și prin chestionare și interviuri cu 
asistentele medicale și pacienți.

Studiul de fezabilitate a 22 de asistente medicale a arătat că intervenția 
asistentelor cu ajutor self-management a fost fezabilă în anumite situații și deloc 
fezabilă la celelalte (Capitolul 6). Pe de o parte, intervenția a fost fezabilă, căci 18 
din 22 de asistente medicale au fost dispuse să folosească intervenția pe parcursul 
continuității vizitelor la domiciliu. Aceasta înseamnă un procentaj acceptat mare de 
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81%. În completare, asistentele medicale au evaluat pozitiv intervenția, cu un scor 
satisfăcător, medie de 7.6 (scala 1-10) și au declarant că intervenția e în acord cu 
practica curentă. În interviuri individuale, asistentele medicale s-au exprimat în mod 
particular, pozitiv, referitor la introducerea modelului 5 A. Asistentele medicale au 
considerat continuitatea vizitelor la domiciliu ca un cadru propice pentru intervenție, 
aceasta asigurând mai mult timp disponibil pacienților și îngrijitorilor informali, ca 
de exemplu în spital. 

Pe de alta parte, intervenția nu a fost fezabilă în toate privințele dat fiind că 
doar câteva asistente medicale (10 din 22) au folosit în totalitate intervenția, 
aceasta însemnând că au aplicat fiecare A din modelul 5 A în cel puțin un pacient. 
Aceasta înseamnă un procentaj de folosire de 56% la nivelul asistentelor medicale. 
Procentajul de folosință la nivelul pacienților a fost de 58%, când asistentele 
medicale au folosit intervenția în totalitate la 21 din cei 36 de pacienți incluși. În linie 
cu sub-studiile anterioare A-urile care au fost aplicate cel mai putin au fost ’Asista’ 
și ’ Planifica’.

Asistentele medicale s-au scindat în doua tabere referitor dacă eHealth (în acest 
caz Oncokompas) a fost folositor ca o parte integrată a intervenției. Jumătate din 
asistentele medicale au fost în favoarea combinației eHealth și ajutorul direct (ca în 
intervenție), în timp ce cealaltă jumătate a preferat doar ajutorul direct (Capitolul 
6). Cu privire la Oncokompas primul grup susține că acesta complementează 
ajutorul self-management direct. Comentariul rezultat din Oncokompas a acordat 
o mai rapidă evaluare și în a ajusta suportul self-management a problemelor și 
necesităților pacienților. Această motivare este aplicată și în Informal Care Quick 
Scan, chestionarele care au fost folosite în evaluarea greutăților îngrijitorilor 
informali.

Studiul de fezabilitate în asistentele medicale (Capitolul 6) a arătat de asemenea 
că alegerea pacienților pentru studiu, a fost o provocare pentru asistentele medicale. 
Asistentele medicale care au participat, au fost rugate în a selecta pacienții lor în 
studiul de fezabilitate în pacienți în paralel (Capitolul 7). Asistentele medicale au 
găsit în selectare o provocare, în mod particular la prima lor vizita de continuitate 
la domiciliu pe când de discutat au fost mai multe teme. Mai mult, asistentele 
medicale au protejat pacienții (portița de scăpare) și au ezitat în mod consecvent în 
a solicita pacienților participarea la studiu.

Sub-studiul în pacienții cu cancer incurabil (n=36) a arătat că pacienții au 
reacționat pozitiv referitor la intervenția asistentelor medicale cu ajutorul self-
management (Capitolul 7). Ei au dat o notă medie de 7.2. Pacienții au accentuat 
faptul de a avea o asistentă specializată, la domiciliu, care sa-i ajute în mediul lor 
familiar pe timpul continuității vizitelor. Majoritatea pacienților (74%) au remarcat 
din plin ajutorul asistentelor medicale, aceasta însemnând că fiecare A din modelul 
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5 A au fost implementate. Urmând raportările pacienților, se pare că ajutorul 
asistentelor medicale în realizarea țintelor stabilite (’Asista’ în modelul 5 A) și 
de a face planificări (’Planifica’) au fost mai puțin frecvent aplicate decât ajutorul 
self-management în sensul evaluării situației și necesității pacienților (’Evalua’), 
și de a oferi informații (’Recomanda’). Aceasta constatare este pe aceeași linie cu 
alte sub-studii (Capitolul 4, 5 și 6). Oncokompas ca parte din intervenția ajutorul 
self-management, a fost folosită doar de 13 din cei 59 de pacienți care au oferit o 
adresă e-mail pentru acest scop. Reacția pacienților despre Oncokompas a fost 
ambivalentă. Unii au fost pozitivi dar au spus că informațiile și sfaturile oferite de 
Oncokompas nu s-au potrivit situației lor. Oricum, acești pacienți au explicat că văd 
un potențial pentru pacienți care sunt în alte situații de exemplu pacienți cu mai 
multe simptome mai proeminente.

Sub-studiul intre pacienți (Capitolul 7) a examinat de asemenea și dacă sunt indicii 
referitoare la efecte ale intervenției în activarea pacienților (patient activation) și 
calitatea vieții. Statistic nu s-au găsit schimbări semnificative în activarea și calitatea 
vieții pacienților. Oricum, datorită absenței unui grup de control, este necunoscut 
care ar fi fost rezultatul în cazul pacienților care nu au beneficiat de intervenție.

Ultimul capitol (Capitolul 8) conține împreună principalele constatări. Acest 
capitol conține și reflecții metodologice și recomandări pentru învățământ și aspectul 
practic. Cele mai importante recomandări sunt ca ajutorul self-management să se 
integreze mai mult în educația medicala a asistentelor medicale și școlarizarea 
asistentelor medicale în funcție, de a oferi ajutorul self-management conform 
modelului 5 A cu o atenție deosebita spre A-urile stabileste, asista și planifica. 
Mai departe, va fi recomandat oamenilor cu cancer incurabil să li se ofere ajutor 
self-management ca mai multă stimulare din timp. Astfel, pacienții pot apela mai 
devreme la acest ajutor și în final pot ține mai mult în regie viața și grija acordată. 
Introducerea interventiei in ajutorului self-management în practică, poate fi 
ajutător în realizarea acestei recomandări. În încheiere, este important ca ajutorul 
self-management să fie ajustat pe necesitățile și dorințele pacienților cât de mult 
posibil în mod specific, când eHealth este implementat.
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