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Durerile reprezintă o experienţă neplăcută emoţională 
şi corporală pentru copilul dumneavoastră şi afectează 
multe aspecte ale vieţii copilului dumneavoastră. Este 
posibil să nu mai aibă poftă de mâncare, nu doarme 
bine sau se simte prea slăbit, ca să mai facă lucrurile, 
care altfel ar fi de la sine înţelese. Pentru dumnea-
voastră ca persoană care îl îngrijeşte este deseori în-
grijorător și neplăcut atunci când pe copilul dumnea-
voastră îl doare ceva. Totuși, puteţi să faceţi ceva ca 
să îl ajutaţi pe copilul dumneavoastră. Această broşură 
vă prezintă o serie de măsuri nemedicamentoase care 
calmează durerile.

Ce este o măsură nemedicamentoasă?
Pe lângă medicamente există şi alte posibilităţi de 
a calma durerile copilului dumneavoastră. Astfel de 
măsuri încearcă îmbunătăţirea stării de sănătate a co-
pilului dumneavoastră. Ele pot fi folosite înainte, în 
timpul sau după o experienţă dureroasă.

Măsuri cognitive şi senzoriale
Acestea pot fi metode, care folosesc pe de o parte mo-
dul de a gândi (cognitiv) şi propria fantezie. Pe de altă 
parte, prin exerciţii speciale este posibilă influenţarea 
senzaţiilor fizice (senzorial) ale copilului dumnea-
voastră în mod pozitiv. 

  Distragere: Prin distragere, copilul dumneavoastră 
învaţă să îşi devieze atenţia spre altceva decât du-
rerea respectivă. Aceasta se poate realiza prin acti-
vităţi ca pictatul, cititul, privitul la televizor, jocuri 
de masă sau aplicaţii de joacă. În unele secţii avem 
la dispoziţie pentru aceasta şi marionete, ceasuri de 
jucărie, mingi luminoase, cărţi, etc. 

  Imaginaţie (călătorie imaginară): Prin imagi-
narea că se află în într-un loc îndrăgit sau un loc 
imaginar, copilul dumneavoastră se poate relaxa şi 
simţi în siguranţă. Întrebaţi copilul dumneavoastră 
ce vede, ce miroase, ce gustă, ce aude, şi ce simte, 
atunci când se află în acest loc. 
  Strategii privind întărirea rezistenţei: Modelele 
pozitive de gândire ca ,,reuşesc asta“ sau „pot face 
asta“ pot anula modelele negative de gândire. 

  Muzică şi dans: Ascultatul muzicii, cântatul şi dan-
sul pot distrage copilul dumneavoastră de la dureri 
sau îl pot linişti. 

  Exerciţii de relaxare: Exerciţiile de respiraţie îl 
relaxează şi îl liniştesc pe copilul dumneavoastră. 
Exemple pentru aceasta sunt inspiraţia profundă 
în abdomen şi expiraţia de ex. asupra unei mori  
de vânt. 

Doctorii şi doctoriţele psihologi, psihoterapeuţi re-
spectiv personalul de îngrijire vă vor sfătui şi ghida 
îndeaproape. Vă rugăm să ne întrebaţi!

Măsuri fizice
În cadrul acestora, prin amplasarea stimuli-
lor externi şi adaptarea la mediul înconju-
rător este redusă durerea copilului dum-
neavoastră. 

  Masaj, fizioterapie şi ergoterapie: 
Mişcarea activă respectiv pasivă, pre-
cum şi poziţia sunt foarte eficace 
pentru calmarea durerilor. Masarea 
spatelui, a braţelor şi a picioarelor 
îl pot ajuta pe copilul dumnea-
voastră să se relaxeze. Este po-
sibilă combinarea masajului cu 
muzică, exerciţiile de respiraţie 
şi imaginaţia (călătoriile ima-
ginare). 
Aplicății de căldură şi frig: 
Indiferent de tipul durerii, 
aceasta poate fi calmată fie 
prin căldură, fie prin frig. 
Vă recomandăm pentru 
aceasta perne de căldură, 
respectiv de răcire. Este 
important un control re-
gulat dermatologic refe-
ritor la înroşirile vizibile 
sau pielea foarte palidă 
în timpul aplicării. Vă ru-
găm să nu utilizaţi în ca-

zul sensibilităţii deranjante la frig sau la căldură. 
Frigul are un efect de atenuare a durerii, de inhi-
bitor de inflamaţie şi decongestionant. Puneţi per-
na de răcire în frigider. Nu trebuie pusă niciodată 
direct pe piele şi trebuie folosită maxim 10 minu-
te. Se foloseşte la copii de peste 6 luni! 
Căldura acţionează ca relaxant al muşchilor, ca 
eupeptic, expectorant şi antitusiv. Vă rugăm să nu 
o folosiţi la inflamaţiile acute şi fracturile proas-
pete de oase! După încălzirea pernei cu gel, con-
trolaţi mereu temperatura înainte de folosire. 
  Electroterapie: Forme de curent de frecvenţă joasă 
sunt utilizate pentru calmarea durerii. 

Medicii psihologi, psihoterapeuţii respectiv perso-
nalul de îngrijire vă vor sfătui şi ghida îndeaproa-

pe. Vă rugăm să ne întrebaţi!

Informa ia este importantă!
Explicaţi-i copilului dumneavoastră, de 

ex. cu ajutorul unui animal de pluş, a 
unei cărţi cu ilustraţii sau a unei cu-
tii de jucării de medic pediatru, ce 
se va întâmpla pe parcursul unui 
tratament sau a unei intervenţii. 
Totodată, copilul dumneavoastră 
poate pune întrebări despre subiec-
tele care îl preocupă, şi poate că va 
înţelege în acest mod de ce este ne-
cesar un tratament. Acest lucru poa-

te reduce nervozitatea şi frica faţă de 
necunoscuţi şi îl va consola pe copilul 

dumneavoastră. 

Ce măsură nemedicamentoasă  
este potrivită pentru copilul meu?

În funcţie de copil şi de situaţie, pot fi de 
ajutor măsuri diferite. Pentru acestea pu-
teţi apela la sprijinul echipei de tratament a 
copilului dumneavoastră. Eventual vi se va 
arăta cum să-l sprijiniţi pe copilul dumnea-
voastră la exerciţii. 


