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O que são cuidados paliativos?
O cuidado paliativo é uma parte fundamental dos cuidados de saúde - e um direito humano. Trata-se de aliviar o sofrimento
e a dor em qualquer momento do diagnóstico de um paciente com uma doença que limita a vida. Quando um paciente e sua
família recebem serviços de cuidados paliativos, o objetivo é melhorar sua qualidade de vida, independentemente de
sua idade ou estágio da doença.
 
A Organização Mundial de Saúde define os cuidados paliativos para adultos e crianças da seguinte forma:

“O cuidado paliativo é uma abordagem que melhora a qualidade de vida dos pacientes e suas famílias frente aos
problemas associados a doenças potencialmente fatais, através da prevenção e alívio do sofrimento, identificação
precoce, avaliação e tratamento impecável   da dor e outros problemas físicos, psicossociais e espirituais ”.

 
De acordo com a Comissão Lancet sobre o Acesso Global a Cuidados Paliativos e Alívio da Dor:
 

A cada ano, mais de 25,5 milhões de pessoas morrem com sérios sofrimentos físicos e psicológicos como resultado de
doenças. Este valor inclui 2,5 milhões de crianças. Mais de 80% desses casos estão em países de baixa e média renda,
onde o acesso à morfina de liberação imediata, um medicamento essencial e barato para aliviar a dor, bem como
qualquer outro tipo de tratamento paliativo, está drasticamente ausente.

 

O que é o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos?
O Dia Mundial dos Cuidados Paliativos é um dia de ação unificado para celebrar e apoiar os cuidados paliativos em todo o
mundo.
 
Quando ocorre o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos?
O Dia Mundial dos Cuidados Paliativos será comemorado em 12 de outubro de 2019. O Dia Mundial dos Cuidados
Paliativos acontece no segundo sábado de outubro de cada ano.
 
Quais são os objetivos do Dia Mundial dos Cuidados Paliativos?

Compartilhar nossa visão para aumentar a
disponibilidade de cuidados paliativos e hospice em todo o mundo, criando
oportunidades para falar sobre os problemas.

 
Quem organiza o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos?
O Dia Mundial dos Cuidados Paliativos é organizado por um comitê da Worldwide Hospice Palliative Care Alliance, uma
rede de organizações nacionais e regionais de cuidados paliativos e de hospices que apoiam
o desenvolvimento de cuidados paliativos em todo o mundo.

Photo credit: African Palliative Care Association/ Nadia Bettega



O tema do Dia Mundial dos Cuidados
Paliativos deste ano é: "Meu Cuidado,
Meu Direito". Este tema fala sobre a
importância dos cuidados paliativos de
qualidade como um direito humano que
os pacientes e cuidadores podem exigir
para si e para seus entes queridos dentro
da Cobertura Universal de Saúde.
 
O tema também procura engajar os
tomadores de decisão para perceber que o
cuidado é uma prioridade de saúde
pública e, portanto, deve
ser orçamentado de acordo.
 
O subtema de “Meu Cuidado, Meu
Direito”, aborda a importância de
mobilizar comunidades, particularmente
voluntários, para garantir que o direito
dos pacientes à assistência seja apoiado.
Sabemos que, para cada paciente, existe
uma comunidade de cuidadores e
voluntários que fornece apoio
permanente aos seus entes queridos. O
Dia Mundial dos Cuidados Paliativos
trata de reconhecer seu papel.

Visão geral do kit de

informações
 
Este conjunto de ferramentas
está organizado de acordo com os
níveis de envolvimento em torno
do tema do Dia Mundial dos
Cuidados Paliativos deste ano:
#MeuCuidadoMeuDireito.
 
Ele contém mensagens-chave,
ideias e recursos que podem ser
adaptados ao
seu nível de engajamento,
especificamente:
 

Nível de Esforço I:
Estou interessado em mostrar
meu suporte pessoal.
Nível de Esforço II:
Eu posso dedicar algum tempo
para #meucuidadomeudireito
Nível de Esforço III:
Eu estou totalmente engajado.
Vamos lá!

 

Cuidados paliativos de qualidade são um direito humano que eu posso exigir para mim e para os meus
entes queridos.

Sobre o tema deste ano

MEU CUIDADO, MEU DIREITO

Siga a campanha
Siga a campanha nas mídias sociais e

compartilhe as principais mensagens

usando as hashtags

 

#MyCareMyRight 

#WHPCD19 

#HealthforAll

#MeuCuidadoMeuDireito

#SaúdeParaTodos
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A questão chave é esta:

 

Mostre seu
apoio à

inclusão de
cuidados

paliativos na
Cobertura

Universal de
Saúde.

Se você é: paciente, cuidador, voluntário, prestador de cuidados,

acadêmico, criador de políticas ou cidadão interessado - nós o convidamos a

adicionar sua voz em relação à nossa questão chave ao seus políticos e àqueles

em seus círculos.
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Principais mensagens da campanha

Direcionamento a políticos
 

O cuidado paliativo é um direito humano. As pessoas devem ter acesso

a cuidados paliativos assim que forem diagnosticadas com uma

condição que seja limitadora ou leve risco a vida e não apenas no final

da vida.

 

Nós trabalhamos para financiar coisas que nos interessam. Cuidados

paliativos: é custo-efetivo em todos os ambientes de cuidados de saúde

e garante que todos os cidadãos sob cobertura de saúde universal

recebam cuidados, quer o tratamento curativo seja ou não disponível.

 

Todos os governos devem tratar os seus cidadãos de forma equitativa,

proporcionando-lhes o cuidado de que necessitam. Eles devem

distribuir equitativamente serviços de saúde, incluindo cuidados

paliativos para todas as pessoas, incluindo pessoas idosas e crianças, e

pessoas com deficiência.

 

Os governos devem financiar cuidados paliativos para disponibilizá-

los a todos. Para fortalecer nosso sistema de saúde, precisamos

fortalecer os serviços de cuidados paliativos como prioridade pública.

 

Os cuidados paliativos são uma parte fundamental da cobertura

universal de saúde no âmbito do SDG 3.8, incluindo a promoção da

saúde - prevenção - tratamento - reabilitação - e cuidados paliativos, e

devem ser orçamentados em conformidade.

Direcionamento a mídia
 

É notícia quando mais de 60 milhões de pessoas vivem com dor e

sofrimento sem acesso a cuidados paliativos de custo efetivo a cada

ano. Informe seus meios de comunicação locais e formuladores de

políticas - os cuidados paliativos devem ser orçados sob a Cobertura

Universal de Saúde.

 

 O financiamento da saúde pública deve refletir as prioridades do

público. Cuidados paliativos é o tipo de serviço que você deseja para

si e para seus entes queridos. Isso merece um orçamento. Cuidados

paliativos são sobre pacientes e cuidadores vivendo bem!

Direcionamento a grupos
de apoio a pacientes,

cuidadores e voluntários
 
Uma doença que limita a vida não precisa limitar a

capacidade de alguém de viver com alta função e qualidade.

É por isso que estou pedindo ao meu governo para

orçamentar os cuidados paliativos [identificar os

formuladores de políticas de saúde].

 

Não me diga que meu atendimento não é entregue (ou

muito caro) quando você deseja os mesmos serviços para

você e seus entes queridos. O cuidado paliativo é um direito

humano. Isso merece um orçamento.

 

É meu direito viver minha vida com alívio adequado dos

sintomas, dor e estresse de uma doença grave - qualquer

que seja meu diagnóstico.

 

Minha equipe de cuidados paliativos me ajuda a combater o

isolamento social que sinto devido à minha doença.

 

Tenho orgulho de apoiar meu ente querido em seu direito

de cuidar. Mas eu preciso do apoio de uma equipe: os

cuidados paliativos são uma parceria entre pacientes,

médicos especialistas, assistentes sociais e conselheiros,

voluntários e familiares.
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Sempre que possível, incentivamos o envolvimento direto com os pacientes
como porta-vozes das políticas que afetam sua vida diária. As mensagens
principais a seguir pretendem fazer a ponte entre vários participantes da
campanha: políticos, mídia, voluntários e grupo de apoio a cuidadores.
 

 



Exemplos de mensagens de mídia social
Abaixo, há uma mensagem de amostra para compartilhar nos canais de mídia social. O uso de hashtags
é uma parte importante da mensagem ao abordar as audiências que você procura envolver; adicione
suas hashtags locais à conversa global.
 

 

É meu direito viver minha vida com alívio adequado dos sintomas, dor e estresse causados por uma
doença grave - qualquer que seja meu diagnóstico. #mycaremyright #WHPCD2019 # UHC2030 #
saúde para todos #GlobalGoals #SDG3 #humanrights

 
Nós financiamos coisas nos preocupam. Cuidados paliativos: É rentável em todos os ambientes de
cuidados de saúde e garante que todos os cidadãos sob cobertura de saúde universal tenham cuidado
com a disponibilidade ou não de tratamento curativo. #UHC2030 # saúdeparatodos #mycaremyright
# WHPCD2019 #HLMUHC

 
Uma doença que limita a vida não precisa limitar a capacidade de alguém de viver com alta função e
qualidade. É por isso que estou pedindo ao meu governo para orçamentar os cuidados paliativos
[identificar os formuladores de políticas de saúde]. #mycaremyright # WHPCD2019 # UHC2030 

       #saúdeparatodos #PHC
 

Tenho orgulho de apoiar meu ente querido em seu direito de cuidar. Mas eu preciso do apoio de uma
equipe: os cuidados paliativos são uma parceria entre pacientes, médicos especialistas, assistentes

      sociais, conselheiros voluntários e familiares. #mycaremyright #WHPCD2019 #CHW
 

O financiamento da saúde pública deve refletir as prioridades do público. Cuidados paliativos é o tipo
de serviço que você deseja para si e para seus entes queridos. Isso merece um orçamento. Cuidados
paliativos são sobre pacientes e cuidadores vivendo bem! #mycaremyright # WHPCD2019
#healthfinancing
 
#Mulheres, #crianças, pessoas com deficiências, #LGBT e outros grupos vulneráveis enfrentam o
estigma duplo quando são afetados por uma doença séria que limita a vida e precisam de cuidados
paliativos. #GenderUHC @womendeliver @womeninGH @IntlWomen

 
Todas as pessoas que sofrem de sofrimento relacionado à saúde devem ter acesso a serviços de saúde
de qualidade - incluindo cuidados paliativos - sem sofrer dificuldades financeiras. # UHCHLM # saúde
para todos #mycaremyright

  

 

Hashtags globais do Twitter para usar: #MyCareMyRight #MeuCuidadoMeuDireito
 

Hashtags globais para incluir: #Saúdeparatodos #UHC2030 #UHC #UHCHLM #SDGs
#SDG3 HumanRights #PHC #globalhealth #NCDs #PalliativeCare #HPMGlobal #Hospice
#Saúde #Qualidadedevida #globalgoals
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O que devo dizer em um vídeo de 5 segundos?

 Por favor, diga seu nome, seu país, idioma e as palavras:

        "Cuidados paliativos: meu cuidado, meu direito."
Por favor, mencione também se você é um paciente, cuidador, clínico, cidadão, legislador, advogado etc.

 
 

1.

Assista os vídeos
Para ver os vídeos, envie um e-mail

para MyCareMyRight@gmail.com

para se inscrever no boletim da

campanha. 

 

Ou siga:

@worldhospiceday #MyCareMyRight

# WHPCD19

 

Qual idioma devo usar?

Sua língua local!

 
Para onde devo enviar meu vídeo?

Envie o vídeo por e-mail para: mycaremyright@gmail.com

 

Vamos editar sua mensagem com outras pessoas e enviá-la para os responsáveis pelas políticas regionais de saúde.

Grave um vídeo selfie
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Mostrar solidariedade
Adicione a mensagem da campanha ao perfil do Facebook
pessoal e / ou da organização e no Twitter. Veja como:
 

 

Como participar
da campanha

estou interessado em mostrar meu suporte
pessoal .

Nível de
empenho  1 
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Qual site é mais fácil de inserir um quadro na minha foto de perfil?

https://twibbon.com/support/meu-cuidado-meu-direito
Clique no upload para o Facebook e / ou Twitter.

 

Por que você acha que os cuidados paliativos devem estar disponíveis

para todos?
Compartilhe sua experiência ou uma citação aqui:

http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/share-your-story

Compartilhe uma citação
Responda à seguinte pergunta e compartilharemos sua citação nas mídias sociais:
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Nível de
empenho  2 Posso dedicar algum tempo ao Dia Mundial

dos Cuidados Paliativos

Coordenar um evento com pacientes
Organize um evento para chamar a atenção para os cuidados paliativos como um direito,

convidando os pacientes a compartilhar suas experiências de cuidados paliativos diretamente.

Convide sua comunidade, membros da imprensa e partes interessadas do governo local para

participar.

 

Junte-se a outras pessoas ao registrar seu evento aqui:

http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/add-event

Compartilhe a campanha
Destaque a campanha deste ano para o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos nas páginas de

boletins informativos, notícias e eventos de sua organização.

Escreva para seus legisladores
Escreva para as pessoas no poder, contando a sua história e exigindo cuidados paliativos de qualidade

para todos, como parte da Cobertura Universal de Saúde. Email: senarson@thewhpca.org para

compartilhar sua carta.

Envolva a mídia
Converse com sua mídia local ou nacional sobre a importância dos cuidados paliativos como parte

essencial de seu sistema de saúde sob a Cobertura Universal de Saúde, envie-lhes uma cópia do

comunicado de imprensa da campanha, traduzido para o seu próprio idioma.



Estou dentro –  vamos com tudo !

Envolva os jovens! Envolva escolas locais para
celebrar o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos
através de teatro, dança, uma marcha ou um
concerto. Organize um concurso de cartazes ou
fotografia para envolver os jovens e
deixá-los compartilhar o que os cuidados
paliativos significam para eles. Envie-nos uma
foto das iniciativas e nós as compartilharemos
globalmente! Submissões de e-mail
para: mycaremyright@gmail.com.
 

Pergunte a um paciente reconhecido ou

celebridade de sua região ou país

para apoiar seu evento ou endossar o Dia

Mundial dos Cuidados Paliativos, para

aumentar a atenção da mídia e do público.

 

 

 

Faça uma passeata ou caminhe pela sua região

para conscientizar e promover discussões.

Identifique os tomadores de decisão e convide

os principais atores vinculados à saúde, como

médicos, enfermeiros, profissionais

de saúde e professores que tenham uma forte

voz coletiva na formulação de

políticas de saúde.

 

Envie cartas para o Ministério da Saúde em seu

país, escritórios regionais da OMS,

fornecedores de sistemas de saúde, clínicas

locais e órgãos de profissionais de saúde,

pedindo que contatem seu representante

nacional de saúde para solicitar apoio para

cuidados paliativos sob Cobertura Universal de

Saúde. 

Nível de
empenho 
 

3
 

Participe de uma comunidade global registrando

seus eventos no Mapa Global do Dia Mundial dos Cuidados Paliativos aqui: 
 

http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/add-event
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Dicas para organizer
um evento

Considere quais parceiros envolver, quais mensagens você

gostaria de destacar e quais recursos serão necessários. Se você

tiver uma reunião existente ou uma conferência planejada para a

sua instituição, integre as ferramentas e mensagens do "My Care,

My Right" no seu evento.

 

Ao enviar convites, planeje algo que possa chamar a atenção para

o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, por exemplo, todos

usando uma cor ou um chapéu criado para o dia.

 

Faça parcerias com outras instituições e encontre patrocinadores

para apoiar o evento (podem ser outras organizações ou

patrocinadores do setor privado).

 

Marque e comercialize o evento usando o logotipo da campanha,

imprima camisetas e pôsteres com mensagens de campanha que

possam ser amplamente distribuídas.

 

Divulgue o evento nas redes sociais e compartilhe os posts com

figuras públicas importantes em sua região.

 

Grave o evento com vídeos e fotos e compartilhe amplamente nas

redes sociais. Lembre-se de nos marcar em: #mycaremyright
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Trabalhando com a imprensa

 

Aqui estão algumas dicas para escrever um bom comunicado de imprensa e maximizar as chances de que a mídia o

capte:

 

Lembre-se de que os jornalistas estão muito ocupados. Seja breve. Comunicados de imprensa devem ter até uma

      pagina.

Crie uma lista de contatos. Identifique quais publicações têm maior probabilidade de ser escolhida. Eles

      cobriram os cuidados paliativos ou questões relacionadas no passado?

Certifique-se de ter um título atraente para tornar mais fácil a escolha da sua história por um jornalista.

Inclua as informações mais importantes no primeiro parágrafo: 

      QUAIS SÃO AS SUAS NOVIDADES? ONDE ISSO VAI ACONTECER? QUANDO ISSO VAI ACONTECER?

POR QUE AS PESSOAS DEVERIAM ESTAR INTERESSADAS? QUEM ESTÁ ENVOLVIDO?

Certifique-se de que suas notícias sejam relevantes para um público mais amplo do que apenas você e seus colegas.

Vincule seu evento do Dia Mundial dos Cuidados Paliativos a questões maiores, como o envelhecimento global, as

DNTs, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Cobertura Universal de Saúde ou outros temas relevantes ao

seu contexto.

Use citações de especialistas reconhecidos e pessoas com experiência direta para ilustrar seu ponto.

 Incluir fotos. Se você tiver fotos de pacientes com seu consentimento, inclua-as. Mesmo que você aindanão tenha

fotos para o evento do Dia Mundial dos Cuidados Paliativos deste ano, inclua fotos de anos anteriores ou do trabalho

recente de sua organização.

Lembre-se de conferir seu boletim de imprensa para ter certeza de que está correto e não contém erros de digitação.

Inclua suas informações de contato.

Certifique-se de que o comunicado de imprensa seja aprovado pelo seu CEO, equipe jurídica ou diretor de

comunicações antes de enviá-lo.

Incluir um link para a página do Dia Mundial dos Cuidados Paliativos no site da WHPCA: 

http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/about

Faça o download de exemplos de comunicados de imprensa da

página de

recursos do Dia Mundial dos Cuidados Paliativos: 

 

http://www.thewhpca.org/resources-and-tools-2019

 A imprensa e os blogueiros locais podem ajudá-lo a fazer isso.

Depois de ter planejado as atividades de divulgação do Dia Mundial dos
Cuidados Paliativos, é importante informar as pessoas sobre isso.
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