
27/10/2011

1

Personal resuscitation plans and end of 

life planning for children with disability 

and life-limiting/life-threatening 

conditions

A Wolff,1 J Browne,1 W P Whitehouse1,2

1Family Health Division, Nottingham University 

Hospitals NHS Trust, UK
2School of Clinical Sciences, University of Nottingham, 

Nottingham, UK

Παρουσίαση:

Αβραμίδου Βασιλική

Επιστημονικός Συνεργάτης της 

Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής 
Arch Dis Child Educ Pract Ed 2011;96:42-48

Ορισμός 

Το PRP (Personal Resuscitation Plan) αποτελεί ένα εξατομικευμένο

σχέδιο υποστήριξης, που:

� Αφορά σε παιδιά που πάσχουν από καταστάσεις φτωχής

πρόγνωσης

� Σχεδιάζεται σε συνεργασία με τους γονείς

� Περιλαμβάνει πρώιμες συζητήσεις για την υποστήριξη, την

επίβλεψη και την κατάλληλη ιατρική φροντίδα οπουδήποτε κι αν

βρεθεί το παιδί και χειροτερέψει ξαφνικά
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Εισαγωγή

Τι οδήγησε στην εφαρμογή του PRP:

� Ο αυξανόμενος αριθμός μηχανικά εξαρτημένων παιδιών στην

κοινότητα (τραχειοστομία, γαστροστομία, οξυγόνο στο σπίτι,

αναρροφήσεις) που πάσχουν συνήθως από νευροεκφυλιστικά

νοσήματα, και προοδευτικά επιδεινώνονται νευρολογικά και

αναπνευστικά με τελική κατάληξη το θάνατο

� Η δυσκολία των γιατρών να ξεκινήσουν έγκαιρα μια τέτοια

συζήτηση

� Οι απεγνωσμένες και ενίοτε ακατάλληλες θεραπευτικές

παρεμβάσεις εντός και εκτός νοσοκομείου σε μια οξεία

επιδείνωση του παιδιού

Ειδικά χαρακτηριστικά ενός PRP

Τα στοιχεία του παιδιού σε κάθε σελίδα ΚΑΙ οι σελίδες αριθμημένες για να μη χαθεί καμία

Σύντομα λεπτομέρειες του ιστορικού που εξηγούν το λόγο του PRP και ιατρική κατάσταση του

παιδιού, ώστε καθένας που ακολουθεί το PRP να εκτιμά το πλαίσιο

Αναλυτική περιγραφή σημείων/συμπτωμάτων που δηλώνουν μία επείγουσα κατάσταση. Καλό

είναι να χρησιμοποιούνται οι λέξεις των γονέων που εκφράζουν τη δική τους κυριότητα στο

σχέδιο

Σαφής και κατανοητή περιγραφή των παρεμβάσεων σε μία επείγουσα κατάσταση και μία λίστα

παρεμβάσεων για να συζητηθούν με τους γονείς και να επιλέξουν. Το σχέδιο να είναι θετικό: τι

πρέπει και όχι τι δεν πρέπει να γίνει

Ποιος να τηλεφωνηθεί και σε ποιον αριθμό τηλεφώνου σε περίπτωση ανάγκης

Να υπάρχει υπογραφή του ειδικού. Το PRP είναι ένα πλάνο ιατρικής φροντίδας και πρέπει να

αποτελεί υπευθυνότητα του παιδιάτρου του παιδιού

Δεν αναγράφεται σταθερή ημερομηνία της αναφοράς. Το σχέδιο δε λήγει

Χρειάζεται να υπάρχει ένα σύστημα ταχείας ενημέρωσης όλων των αντιγράφων του σχεδίου

σε περίπτωση αλλαγής στο PRP
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Πρότυπο PRP

Σχεδιάζοντας με την οικογένεια

Ευκαιρίες για να ξεκινήσει η συζήτηση:

� Η πρώτη φορά που το παιδί παρουσίασε μία απειλητική για τη ζωή

αναπνευστική λοίμωξη ή άπνοια

� Όταν το παιδί αρχίσει να αφήνεται στη φροντίδα άλλων (παιδικός

σταθμός κλπ)

� Μια επιδείνωση της κατάστασής του

� Ο θάνατος άλλου παιδιού γνωστού στην οικογένεια
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Συνθήκες συζήτησης

� Παρόντες και οι δύο γονείς

� Άνετο και απομονωμένο περιβάλλον

� Με σεβασμό για το παιδί και διάθεση χρόνου για να

αποκαλυφθούν οι σκέψεις και απόψεις των γονέων

� Απουσία του παιδιού

� Παρουσία βοηθητικού προσώπου (π.χ. νοσηλεύτρια του παιδιού

στο σπίτι)

� Ευκολότερο αν ο παιδίατρος έχει ήδη σχέση με το παιδί και την

οικογένεια ώστε να μπορεί να μιλάει με γνώση και εμπειρία

Ποιος εκθέτει τι;

� Ο γιατρός:

� Εκφράζει τις ιατρικές του γνώσεις, την εμπειρία από παρόμοια

περιστατικά, τη σχετική βιβλιογραφία, τα προβλήματα του

συγκεκριμένου παιδιού και το προηγούμενο ιστορικό του.

� Ζητά τη γνώμη των ειδικών

� Πρέπει να είναι τίμιος

� Πρέπει να αφιερώσει χρόνο για να ανακαλύψει πώς σκέφτονται οι

γονείς, τι έχουν καταλάβει από την κατάσταση του παιδιού, ποια

είναι τα σχέδια, οι ελπίδες και οι φόβοι τους για το μέλλον

� Οι γονείς:

� Εκφράζουν τη γνώμη τους για το παιδί και την αντίληψή τους για την

ποιότητα ζωής του

� Μοιράζονται τα συγκεκριμένα πρακτικά τους θέματα

� Μοιράζονται πόθους, επιθυμίες, επιλογές
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PRP vs DNAR

Το PRP είναι:

� Προτιμότερο από το DNAR (Do Not Attempt Resuscitation)

� Αποτελεί μία πιο θετική προσέγγιση

� Δίνει έμφαση στο τι πρέπει να γίνει και όχι στο τι δε θα γίνει

� Περιλαμβάνει συζήτηση όλων των δυνατών επιλογών

� Είναι εξατομικευμένο για το κάθε παιδί με δυνατότητα αλλαγής σε

περίπτωση μεταβολής της κατάστασης του παιδιού

Όταν  παιδίατρος και γονείς δε συμφωνούν

� Ενίοτε ο παιδίατρος μπορεί να χρειαστεί να συμφωνήσει σε ένα

πλάνο υψηλότερου επιπέδου φροντίδας από αυτή που θεωρεί

ιδανική, προκειμένου να διατηρήσει τη σχέση με τους γονείς

� Όταν το παιδί χειροτερέψει και εφόσον έχει αναπτυχθεί σχέση

εμπιστοσύνης, ευκολότερα μπορεί να συμφωνηθεί ένα λιγότερο

επεμβατικό σχέδιο

� Σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να συμφωνηθεί ένα PRP

- Ο παιδίατρος καταχωρεί τη γνώμη του στο φάκελο του παιδιού

- Οι γονείς δηλώνουν τις απόψεις τους στο εκάστοτε ιατρικό

προσωπικό που αναλαμβάνει το παιδί τους σε επείγουσες

καταστάσεις



27/10/2011

6

Προετοιμασία για το θάνατο του παιδιού…

Η συζήτηση μπορεί να περιλαμβάνει προτιμήσεις – επιθυμίες για:

� Τον τόπο θανάτου

� Δωρεά οργάνων

� Ιατροδικαστική εξέταση

� Φροντίδα σώματος και κηδεία

� Κάποιοι γονείς προτιμούν να εστιάσουν πάνω στο παιδί τους που

ζει ακόμη, έστω κι αν είναι φτωχής πρόγνωσης→ μόνο PRP

� Άλλοι είναι πρόθυμοι να συζητήσουν και να τεκμηριώσουν τις

σκέψεις τους σχετικά με το θάνατο του παιδιού τους → ειδικό

έγγραφο με τις παραπάνω επιλογές + τομείς στήριξης

Νομικό υπόβαθρο του PRP

� Το PRP:

� Δεν είναι νομική σύμβαση

� Δεν προάγει κατευθυνόμενες αποφάσεις για τη ζωή

� Είναι ένα πλάνο ιατρικής φροντίδας

� Υπογράφεται από τον ειδικό

� Υπογράφεται από τους γονείς

� Αν η γνώμη των γονέων αλλάξει π.χ. σε οξεία επιδείνωση του

παιδιού:

� Τους προτείνεται να σκεφτούν σοβαρά αυτό που αποφάσισαν σε

λιγότερο στρεσσογόνες καταστάσεις

� Αν δεν είναι παρόντες οι γιατροί του παιδιού, ακολουθείται η

επιθυμία των γονέων μέχρι νεοτέρων οδηγιών
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Αξιολόγηση PRP από επαγγελματίες υγείας

Τι είπαν οι νοσηλεύτριες της κοινότητας μετά το θάνατο 4 παιδιών με

PRP (3 στο σπίτι + 1 στο νοσοκομείο):

� «Επειδή ο καθένας ήξερε τι είχε συμφωνηθεί, όλοι νιώθουμε ότι

κάναμε το σωστό»

� «Οι γονείς ήξεραν τι να κάνουν και η νοσηλεύτρια μπορούσε να τους

αφήνει να το κάνουν»

� «Δεν είχα αμφιβολίες, αφού είχα γραμμένες τις οδηγίες του γιατρού

και δεν χρειαζόταν να κάνω κάτι άλλο. Έτσι και η μητέρα ήταν ήσυχη

χωρίς αμφιβολίες»

� «Στείλαμε το παιδί στο νοσοκομείο και η ιατρική ομάδα ακολούθησε

το πλάνο. Όλα έγιναν εξαιρετικά»


