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Scop și obiective

Obiective specifice ? 

Ar trebui să fie declarații specifice care să
definească acțiunile de cercetare care vor fi 
efectuate în cadrul proiectului de cercetare

pentru a atinge scopul propus. 

Scopul - a fost clar

Identificarea unei modalități
simple de evaluare în toate
dimensiunile sale a poverii

familiei, atunci când
îngrijește un pacient din 
sfera îngrijirii paliative.

Despre cercetarea mea

• Sarcina îngrijitorului depinde de particularitățile bolii, 
caracteristicile aparținătorului, de mediul și relațiile din 
familie și comunitate - care este cea mai bună modalitate de 
evaluare? 

• Este interesant de analizat modul în care aceste aspecte se 
influențează reciproc în procesul de îngrijire a pacientului cu 
boală incurabilă.

• Provocarea de a identifica diferențele dintre povara
aparținătorului care îngrijește pacientul cu cancer și povara
aparținătorului care îngrijește pacientul cu afecțiuni
nonmaligne. Toți acești pacienți se aflau în îngrijire paliativă.
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Scop și obiective - cercetarea mea
Scop: 

Evaluarea poverii aparținătorului principal în timpul îngrijirii unui pacient cu nevoi
paliative

Obiective specifice:

✓ Să regăsesc printr-o analiză sistematică a literaturii de specialitate instrumentele validate 
existente care măsoară povara aparținătorilor principali în timpul îngrijirii pacienților cu nevoi
paliative în primul an al lucrării mele de doctorat

✓ Să selectez din instrumentele identificate, pe baza unei grile de punctaj concepute în mod 
intenționat, un instrument care să fie utilizat în practica clinică

✓ Să evaluez povara îngrijitorilor principali atât pentru pacienții cu cancer, cât și pentru pacienții
care nu suferă de cancer, prin utilizarea instrumentului selectat în cadrul unui studiu
observațional longitudinal în al treilea an al lucrării mele de doctorat.

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.

Această publicație [comunicare] reflectă doar punctul de vedere al autorului, 
iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru orice utilizare a 

informațiilor conținute în ea.

Cercetare pentru toți profesioniștii din domeniul îngrijirilor paliative 
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