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Dreptul copiilor la supravieţuire şi dezvoltare:
Asigurarea accesului la tratament pentru
copiii care suferă de hidrocefalie
Dreptul fundamental al oricărui copil trebuie să fie dreptul la viaţă, supravieţuire şi dezvoltare.
Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului (CRC) defineşte clar acest lucru în
articolul 6, care prevede că:
„Statele-părţi recunosc că orice copil are dreptul inerent la viaţă [şi] ... trebuie să
asigure, în măsura posibilităţilor, supravieţuirea şi dezvoltarea copilului”.
În lume există diferenţe dramatice între şansele copiilor de a se bucura de acest drept
fundamental, chiar și țările cu democrații consacrate și prospere din punct de vedere
economic fac tot posibilul să reducă rata mortalităţii infantile şi să asigure acces la servicii de
suport care optimizează dezvoltarea.
Cu toate acestea, chiar şi pe întreg teritoriul Uniunii Europene, şansele de supravieţuire ale copiilor variază
considerabil. Şi atunci când ne uităm cu atenţie la anumite grupuri de copii, această variaţie este chiar mai
dramatică. În unele ţări europene, copiilor născuţi cu anumite dizabilităţi li se refuză accesul la tratamentul de bază
care le poate salva viaţa. Părinţii care sunt săraci cred că nu au altă alternativă decât să plaseze copiii cu dizabilităţi
într-o instituţie rezidenţială, unde şansele lor de supravieţuire şi dezvoltare sunt reduse în continuare. Odată
instituţionalizaţi, ei sunt predispuşi să rămână în această stare pentru toată viaţa.
Un astfel de grup de copii sunt cei născuţi cu hidrocefalie, o afecţiune care provoacă o acumulare de lichid la
nivelul creierului care, dacă este lăsată netratată, poate provoca leziuni ale creierului şi chiar moarte. În unele ţări,
părinţii nu sunt deloc informaţi sau sprijiniţi atunci când copilul lor este diagnosticat cu această maladie. Stigma
asociată cu dizabilitatea îi face să se îngrijoreze cu privire la modul în care copiii lor se vor descurca atunci când
vor creşte. Ei sunt sfătuiţi de către profesioniştii din domeniul sănătăţii că instituţia rezidenţială este cea mai bună
opţiune pentru copilul lor, fără să cunoască despre intervenţiile medicale care i-ar putea permite copilului să ducă
o viaţă plină de sens alături de familia lui. Pentru copiii cu hidrocefalie, consecinţele unei vieţi într-o instituţie de
mari dimensiuni pot fi fatale: fără tratament şi sprijin adecvat, mulţi copii mor.
Acest raport oferă un rezumat al activităţii desfăşurate de către Lumos – împreună cu autorităţile guvernamentale,
partenerii internaţionali, cadrele medicale locale şi familiile – pentru a asigura că toţi copiii născuţi cu hidrocefalie
beneficiază de tratamentul de care au nevoie pentru a le salva viața, acesta fiind şi dreptul lor fundamental.
Raportul identifică provocările pe care le implică sistemele aflate în schimbare, inclusiv mecanismele de finanţare,
pentru a asigura tratamentul pentru acești copii. Acesta oferă exemple de bune practici, precum şi idei pentru
dezvoltarea sistemelor de suport pentru părinţi şi copii.
Se speră că succesele descrise în acest document vor fi utile pentru alte societăţi care se confruntă cu provocări
similare, precum şi va servi drept sursă de inspiraţie pentru toţi părinţii copiilor cu hidrocefalie şi profesioniştii din
domeniul sănătăţii care luptă pentru a salva şi îmbunătăţi viaţa acestor copii.

[

Lumos continuă să lucreze în regiunea europeană pentru a crește nivelul de conştientizare
a situaţiei copiilor cu hidrocefalie şi pentru a îmbunătăţi serviciile. Scopul nostru este
ca, în termen de cinci ani, toate ţările din Europa să asigure administrarea de către stat a
tratamentului medical vital pentru a salva vieţile şi a le oferi şansa unui viitor tuturor copiilor
născuţi cu hidrocefalie.

]
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Ce este hidrocefalia?
Hidrocefalia este o acumulare anormală de lichid cefalorahidian în cavităţile (ventriculele)
creierului. Dacă drenarea acestui lichid este blocată pe orice porţiune, ventriculele se umflă
şi presează ţesutul înconjurător. Acest lucru duce la o presiune intracraniană ridicată, care, la
rândul ei, duce la mărirea progresivă a perimetrului cutiei craniene, eventual convulsii, orbire şi
dificultăţi de învăţare.
Hidrocefalia poate fi congenitală sau dobândită. Hidrocefalia congenitală este prezentă de la naştere şi este cauzată
de probleme ale dezvoltării fetale sau de anomalii genetice. Hidrocefalia dobândită se dezvoltă după naştere. Acest
tip de hidrocefalie poate afecta persoane de toate vârstele şi este cauzată de anumite leziuni sau boli.
Hidrocefalia nu poate fi complet prevenită; cu toate acestea, îngrijirea și supravegherea prenatală adecvată poate
reduce riscul de hidrocefalie congenitală prin prevenirea şi tratarea infecţiilor care pot duce la ea. Ecografiile de
rutină pot detecta, de asemenea, starea fătului într-un stadiu timpuriu, ceea ce permite întreprinderea măsurilor
care să oprească evoluția situaţiei.1 În plus, există o legătură între hidrocefalie şi spina bifida; copiii născuţi cu un
tip mai sever de spina bifida au deseori şi hidrocefalie.2

Impactul asupra copiilor
Realitatea hidrocefaliei pentru mulţi copii din Europa şi dincolo de hotarele ei este că tratamentul de salvare a
vieţii, de care ei au nevoie, nu este oferit, cu excepţia cazului când părinţii lor pot găsi o modalitate de a plăti
pentru acesta. Fără sprijin, familiile simt că nu au altă alternativă decât să-şi trimită copiii să trăiască în instituţii
rezidenţiale de mari dimensiuni, pornind de la percepţia că acolo ei vor primi îngrijire mai bună decât le pot oferi
familiile. În realitate, aşa precum se întâmplă şi cu mulţi alţi copii cu dizabilităţi, este mult mai probabil ca îngrijirea
instituţională să aibă un impact negativ asupra sănătăţii şi dezvoltării copiilor.
Există o importantă supra-reprezentare a copiilor cu dizabilităţi în instituţiile de îngrijire rezidenţială şi e mult
mai probabil că aceştia vor rămâne acolo pentru perioade mai lungi de timp decât colegii lor. Nivelul serviciilor
de îngrijire oferite în instituţiile rezidenţiale rareori corespunde necesităţilor copiilor cu dizabilităţi. În unele ţări,
îngrijirea este atât de deficientă încât rezultatele pot fi devastatoare. Un studiu a constatat că motivul cel mai
frecvent pentru „scoaterea” copiilor cu dizabilităţi dintr-o instituţie rezidenţială era decesul. În cazul copiilor mai
mici de trei ani, decesul, ca motiv de „scoatere” din instituţii, figura la 28% dintre copiii cu dizabilităţi, comparativ cu
0,29% dintre copiii fără dizabilităţi.3
Altfel spus, copiii cu dizabilităţi aveau un risc de 100 de ori mai mare să moară în instituţii rezidenţiale
decât semenii lor fără dizabilităţi.
Un studiu realizat de Lumos a evidenţiat rezultate similare. Analizând ieşirile dintr-o instituţie rezidenţială pentru
copii cu dizabilităţi, am constatat că nici un copil nu s-a dus acasă în familia lui sau într-un serviciu de îngrijire
alternativă; 22% au mers la o altă instituţie rezidenţială, iar 78% au murit în instituţie. În unele ţări, copiii cu
dizabilităţi niciodată nu părăsesc instituţiile rezidenţiale: la vârsta de 18 ani, aceştia sunt transferaţi în instituţii
pentru adulţi, unde rămân până la moarte.4 În plus, copiii cu dizabilităţi sunt mai predispuşi de a fi victime ale
abuzului decât copiii fără dizabilităţi.5 Fie că este vorba de intimidare, violenţă de orice tip, inclusiv abuz sau neglijare
în cadrul instituţiei rezidenţiale, copiii cu dizabilităţi sunt deosebit de vulnerabili la diverse forme de violenţă.

1 Federaţia Internaţională pentru Hidrocefalie şi Spina Bifida. Poate fi prevenită hidrocefalia? www.ifglobal.org/en/hydrocephalus/about-hydrocyphalus/can-hydrocephalus-be-prevented
2 Shine Charity www.shinecharity.org.uk/spinabifida/more-about-spina-bifida/types-of-spina-bifida
3 Browne, K, et al „Cartografierea numărului şi caracteristicile copiilor mai mici de trei ani în instituţiile rezidenţiale din Europa, cu risc de vătămare”. Raport final al Programului Daphne 2002
4 Georgette Mulheir et al., (2012). Dezinstituţionalizarea – O prioritate în domeniul drepturilor omului pentru copiii cu dizabilităţi. Disponibil la: www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/err9_mulheir.pdf
5 NSPCC, (2003). „Nu se întâmplă copiilor cu dizabilităţi”. Disponibil la: www.nspcc.org.uk/Inform/publications/downloads/itdoesnthappentodisabledchildren_wdf48044.pdf
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Plasarea unui copil cu hidrocefalie într-o instituţie rezidenţială nu garantează că acesta va beneficia de intervenţiile
chirurgicale de care are nevoie. În multe ţări, este ceva obişnuit să găseşti copii cu hidrocefalie netratată în instituţii
rezidenţiale. Hidrocefalia afectează în primul rând zone ale creierului care controlează gândirea şi învăţarea.
Copiii suferinzi de această afecţiune pot avea dificultăţi de concentrare, raţionament, memorie pe termen scurt
şi abilităţi motorii slab dezvoltate. Dacă este lăsată netratată, hidrocefalia poate duce la dificultăţi de învăţare,
afectare progresivă a creierului și funcțiilor cerebrale, dizabilităţi fizice şi moarte. De asemenea, trebuie remarcat
faptul, că odată ce boala progresează, copiii au adesea dureri groaznice.
Copiii cu dizabilităţi, care supravieţuiesc, se confruntă cu bariere semnificative la incluziunea deplină în societate.
Oportunităţile de a primi o educaţie, de a avea acces în clădiri, de a participa la activităţi culturale şi sportive şi
de a primi asistenţă medicală pot fi limitate sau inexistente. Mai mult decât atât, există o relaţie puternică de
cauzalitate între dizabilitate şi sărăcie: dacă eşti sărac, probabilitatea de a avea un copil cu dizabilităţi este mai
mare. În cazul în care copilul dumneavoastră are dizabilităţi, necesităţile lui suplimentare generează situaţia în care
sunteţi mai predispuşi să trăiţi în sărăcie.7
Scoaterea copiilor din familiile lor din cauza sărăciei sau problemelor sociale este o încălcare a drepturilor omului.8
Acest lucru are un impact negativ asupra sănătăţii şi dezvoltării lor şi reduce şansele generale de viaţă.

Tratament de salvare a vieţii
Tratamentul standard pentru hidrocefalie este inserţia chirurgicală a unui dispozitiv de şuntare. Un şunt este un
sistem de tuburi, care controlează presiunea în creier prin redirecţionarea lichidului cefalorahidian acumulat în
jurul căilor obstrucţionate, întorcându-se la fluxul sanguin.
În majoritatea cazurilor, şunturile sunt destinate să rămână pe viaţă, deşi, cu timpul, sunt necesare modificări
sau revizuiri a situaţiei. De exemplu, tubul sau cateterul poate deveni prea scurt pe măsură ce copilul creşte şi
o operaţie pentru a-l prelungi poate deveni necesară.9 Blocajele la nivelul şuntului, care provoacă îmbolnăvire,
necesită de obicei o operaţie pentru a înlocui sau ajusta partea afectată a şuntului.
Cercetările de domeniu şi experienţa specialiștilor arată, că copiii cu hidrocefalie au şansa de a atinge potenţialul
maxim prin îngrijire medicală amplă şi planuri pentru alte forme de suport. Pentru a realiza acest lucru, familiile şi
profesioniştii trebuie să lucreze împreună într-o atmosferă de încredere reciprocă şi respect. Inserarea unui şunt
este un tratament de salvare vital pentru majoritatea copiilor cu hidrocefalie. Acestor copii ar trebui să le fie oferite
toate oportunităţile de a trăi, pe cât e posibil, o viaţă normală, sprijiniţi în sânul familiei lor, incluşi în comunităţile lor.

6 UNICEF, (2013). Starea copiilor lumii – Copiii cu dizabilităţi. Disponibil la: www.unicef.org/sowc2013/files/SWCR2013_ENG_Lo_res_24_Apr_2013.pdf
7U
 NICEF, (2007). Promovarea drepturilor copiilor cu dizabilităţi. Innocenti Digest nr. 13. Disponibil la: www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/children_disability_rights.pdf
8 Vezi articolele 9 şi 19 ale Convenţiei privind Drepturile Copilului
9 S hine Charity, Marea Britanie. www.shinecharity.org.uk/hydrocephalus/more-about-hydrocephalus/what-is-a-shunt

Lumos: Asigurarea accesului la tratament pentru copiii care suferă de hidrocefalie

Studiu de caz
Activitatea Lumos în Bulgaria
Munca echipei Lumos de a sprijini copiii cu hidrocefalie şi
familiile lor a început după o evaluare a copiilor cu dizabilităţi
din instituţiile rezidenţiale, efectuată împreună cu Agenţia
de Stat pentru Protecţia Copilului. Evaluarea a identificat un
număr mare de cazuri de hidrocefalie netratată în instituţiile
de stat pentru copii cu dizabilităţi. În unele cazuri, copiii au fost
diagnosticaţi, însă nu au fost trataţi din cauza lipsei de fonduri
pentru a cumpăra şunturile necesare; în alte cazuri, starea lor
nu a fost anterior diagnosticată. Unii copii au suferit intervenţii
chirurgicale, dar din cauza îngrijirii medicale insuficiente în
instituţiile rezidenţiale, nu au primit o bună îngrijire post
operaţională şi, ulterior, starea lor s-a agravat.
Pe măsură ce am cercetat problema, a devenit clar că familiile
au plasat copiii cu hidrocefalie în instituţii rezidenţiale din
diferite motive, însă cauza principală a fost lipsa de fonduri
pentru a plăti pentru şunturi.
În conformitate cu legislaţia bulgară, tratamentul medical
pentru copii este oferit gratuit. Cu toate acestea, asigurările
de sănătate nu acoperă dispozitive medicale. Astfel, sistemul
de sănătate de stat acoperă costul intervenţiei chirurgicale, iar
părinţii trebuie să plătească pentru şunt. Lumos a intervenit cu o
îmbinare a intervenţiilor de urgenţă şi a activităţilor de advocacy
pe termen lung, inclusiv:
• A
 finanţat şunturile pentru şapte copii care au avut nevoie
în mod critic de această intervenţie de urgenţă deoarece
exista riscul iminent ca ei să dezvolte leziuni ale creierului,
care puteau fi prea grave pentru o recuperare completă. Unii
copii erau pe punctul de a fi plasaţi în instituţii rezidenţiale de
către familiile lor, dar, ca urmare a intervenţiei Lumos, acum ei
trăiesc acasă.
• S -a implicat în activităţi de advocacy la nivel înalt, lucrând
împreună cu alte grupuri de presiune şi lobby. Am iniţiat
un dialog cu Ministerul Sănătăţii şi Agenţia de Stat pentru
Protecţia Copilului pentru a identifica un mecanism prin care
statul ar putea să înceapă să plătească pentru şunturi.
• A
 desfăşurat activităţi de sensibilizare, inclusiv o conferinţă
naţională în noiembrie 2011, cu scopul de a asigura că
şunturile sunt finanţate de către autorităţi, că medicii cunosc
despre disponibilitatea şunturilor pentru familiile sărace şi că
părinţii sunt conştienţi de drepturile şi necesităţile copiilor lor.
• A
 sprijinit dezvoltarea Asociaţiei Spina Bifida şi Hidrocefalie
în Bulgaria (ASBH), pentru a deveni o resursă care să susţină
familiile afectate şi o voce care să continue activităţile de
advocacy şi lobby începute de Lumos.

Rezultatul
În rezultatul activităţii de advocacy, în
noiembrie 2011, Ministerul Sănătăţii
a anunţat dispoziţii temporare pentru
ca şunturile să fie acoperite din fondul
de stat pentru tratamentul medical al
copiilor. În baza acestei decizii, 251 de
copii au primit tratamentul necesar prin
intermediul fondului respectiv.
Aceasta este o realizare foarte mare,
de care Guvernul bulgar ar trebui să fie
mândru pe bună dreptate. Acum este
esenţial ca politicile şi procedurile legale
corespunzătoare să fie puse în aplicare,
cu scopul de a stopa plasarea copiilor cu
hidrocefalie în instituţii rezidenţiale. Lumos
lucrează cu autorităţile bulgare pentru a
realiza următoarele:
• Redirecţionarea finanţării pentru
tratamentul medical: în loc să fie
finanţate dintr-un fond special, costurile
pentru şunturi şi tratament trebuie să fie
pe deplin integrate în fondul de asigurări
de sănătate, pentru ca măsurile temporare
să devină o resursă permanentă.
• Evenimente de sensibilizare pentru a
împărtăşi cele mai bune practici existente
în serviciile comunitare, astfel prevenind
hidrocefalia şi spina bifida şi promovând
importanţa intervenţiei timpurii pentru
copiii aflaţi în această stare şi a sprijinului
adresat familiilor lor.
• Angajamentul Guvernului privind
implementarea integrală a
Convenţiei Drepturilor Copilului şi
Convenţiei Drepturilor Persoanelor
cu Dizabilităţi. Împreună cu Oficiul
Ombudsmanului, Lumos lucrează pentru
a asigura că toţi copiii cu dizabilităţi
beneficiază de serviciile medicale şi
sociale de care au nevoie, pentru a avea
posibilitatea să trăiască cu familiile lor,
să fie incluşi în comunităţile lor şi să
se dezvolte la potenţialul lor maxim.
Înlocuirea instituţiilor rezidenţiale cu
servicii comunitare finanţate adecvat este
esenţială în acest sens.
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Situaţia în Europa
Drepturile copiilor cu hidrocefalie şi alte dizabilităţi trebuie în mod special protejate de
guvernele naţionale, precum şi la nivel pan-european. Accesul la tratament în caz de
hidrocefalie nu este disponibil în mod uniform în întreaga regiune europeană; cunoştinţe
despre această maladie pot exista în majoritatea ţărilor, însă facilităţile, dotările şi dorinţa de a
asigura operaţii pot lipsi. De exemplu, în Bielorusia şi Ucraina medicii sunt instruiţi să opereze
copii cu hidrocefalie, însă costul şunturilor şi al operaţiei nu este acoperit.10

România
În fiecare an, mai mult de 600 de copii din România se nasc cu hidrocefalie sau spina bifida. Chiar dacă sistemul
medical românesc este, în general, gratuit, părinţii trebuie să plătească pentru şunt, tomografie computerizată
şi medicaţia prescrisă copilului lor afectat de aceste maladii. Situaţia este similară celei existente în Bulgaria până
acum doi ani. Majoritatea părinţilor nu-şi pot permite achitarea şunturilor: un şunt de bună calitate costă 300 de
euro, în timp ce salariul mediu lunar în România este mai mic de 190 de euro11. Mai mult decât atât, părinţilor
deseori li se spune că copilul lor nu are nici un viitor şi ei sunt sfătuiţi să-şi lase copiii în instituţii rezidenţiale, de
unde rareori sunt îndreptaţi către chirurgi pentru operaţie.
Asociaţia Română pentru Spina Bifida şi Hidrocefalie (ARSBH) a fost înfiinţată în anul 2005 pentru a acoperi lipsurile
prin finanţarea şunturilor pentru aproximativ 150 – 170 de copii pe an. Activitatea ARSBH în România a dus la
eliminarea listelor de aşteptare pentru operaţii şi la reducerea perioadei de timp dintre diagnosticare şi operaţie
de la luni sau chiar ani până la câteva zile. În anul 2012, ARSBH a rămas fără finanţare şi a apelat la Lumos pentru
suport. Până în prezent, Lumos a oferit finanţare pentru 85 de şunturi şi noi ne-am angajat să finanţăm încă 35 de
şunturi anul acesta (2013).

Adriana Tontsch, preşedintele ARSBH
„Oare toţi copiii din România au şansa de a trăi? Până în anul 2004, nu se putea vorbi despre o
asemenea şansă în cazul copiilor diagnosticaţi cu spina bifida/hidrocefalie. Părinţii trebuiau să
plătească pentru şunturi scumpe. Din cauza sărăciei mulţi dintre ei nu-şi puteau permite şuntul.
Acesta este principalul motiv pentru care copiii nu au beneficiat de intervenţii chirurgicale
necesare în România.
Organizaţia noastră a început să ofere şunturi în anul 2005. De atunci am oferit şunturi pentru
mai mult de 1.000 de copii. Dar activitatea noastră depinde de donaţii. Din cauza problemelor
financiare, nu putem cumpăra şunturi întotdeauna. Datorită Lumos, ne putem continua
munca noastră, oferind şunturi şi asigurând că copiii din România pot beneficia de operaţie.
Lumos ne-a ajutat să urmăm obiectivul nostru de a le oferi copiilor posibilitatea să aibă o viaţă
normală.”

10 Gardianul, 23 aprilie 2006. Generaţia ce suferă de pe urma catastrofei de la Cernobâl. www.theguardian.com/world/2006/apr/23/ukraine.theobserver
11 Venitul mediu al unei persoane constituia 856 RON (mai puţin de 190 de euro), conform sondajului cu privire la bugetul familiei din perspectiva veniturilor şi cheltuielilor, realizat de
Institutul de Statistică (INS) pentru cel de-al treilea trimestru al anului 2012 www.romania-insider.com/average-romanian-household-income-was-eur-540-a-month-in-q3-2012/72668
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Organizaţia Lumos este mândră să susţină furnizarea de şunturi în România, ceea ce salvează vieţile copiilor şi le
dă şansa unui viitor. Cu toate acestea, un astfel de tratament medical nu trebuie să se bazeze pe donaţii sau acte
de caritate, ci mai degrabă ar trebui să fie furnizat gratuit de către sistemul medical de stat. Se pare că România se
confruntă cu provocări similare celor identificate în Bulgaria în urmă cu doi ani, inclusiv:
• Utilizarea ineficientă a fondurilor guvernamentale
Intervenţiile chirurgicale sunt efectuate gratuit, dar şunturile trebuie să fie plătite de către părinţi. În rezultat,
mulţi copii cu hidrocefalie sunt crescuţi în instituţii rezidenţiale de stat, unde îngrijirea instituţională este mult
mai scumpă decât şuntul
• Discriminarea copiilor cu dizabilităţi
Încă se mai întâmplă ca unii profesionişti să-i privească pe copiii cu dizabilităţi ca fiind „mai puţin importanţi”
sau mai puţin merituoşi decât copiii fără dizabilităţi. În rezultat, îngrijirii copiilor cu dizabilităţi nu i se acordă
prioritate. Există cazuri când cadrele medicale sfătuiesc părinţii să-şi trimită copiii cu dizabilităţi în instituţii
rezidenţiale.
• Discriminarea mai accentuată faţă de persoanele cu dizabilităţi
Din cauza discriminării sociale mai mari faţă de persoanele cu dizabilităţi, familiile se simt de multe ori ruşinate
că au un copil cu dizabilităţi. Părinţii aleg să-şi trimită copiii în instituţii rezidenţiale din cauza sărăciei şi din cauza
lipsei de informaţii despre maladie. În unele cazuri, familiile ţin copiii acasă, netrataţi, pentru a beneficia de
indemnizaţii de invaliditate.

Regatul Unit
Se estimează că spina bifida afectează un copil din fiecare 1000 născuţi în Marea Britanie, majoritatea suferind şi
de hidrocefalie. Atât hidrocefalia congenitală, cât şi cea dobândită, sunt tratate fie prin intervenţie chirurgicală cu
şunt, fie prin neuroendoscopie asigurată de Serviciul Naţional de Sănătate.12 Alt suport pentru copiii şi adulţii cu
hidrocefalie include: alocaţia pentru persoanele cu dizabilităţi, alocaţia de îngrijitor, plăţile pentru independenţa
personală şi alocaţia de angajare. Există, de asemenea, o serie de ONG-uri în Marea Britanie, care oferă sprijin
copiilor şi familiilor lor, inclusiv vizite la domiciliu, suport în educaţie, îngrijirea sănătăţii şi consiliere profesională
copiilor cu hidrocefalie şi părinţilor sau îngrijitorilor lor.13

Finlanda
În Finlanda, 50 de copii sunt diagnosticaţi cu hidrocefalie în fiecare an. Suplimentar la asistenţa medicală de bază,
există numeroase servicii disponibile, inclusiv pensii/alocații pentru capacitate redusă de participare în muncă,
determinată de dizabilitate, asistenţă personală, reabilitare şi echipamente medicale. Asistentul social poate
ajuta la găsirea celor mai potrivite servicii pentru o persoană. Este disponibilă, de asemenea, „reabilitarea socială”,
pentru a sprijini relaţiile personale ale individului şi interacţiunea socială. Această formă de suport poate fi oferită
individual sau în grup, cum ar fi cursuri de adaptare şi programe de formare pentru individ şi familia acestuia,
organizate de către spitale sau ONG-uri. Asociaţia Finlandeză pentru Paralizie Cerebrală a creat o reţea de sprijin de
la egal la egal pentru familii şi persoane cu hidrocefalie sau spina bifida.14

12 A
 legerile SNS. Disponibil la: www.nhs.uk/conditions/hydrocephalus/Pages/Introduction.aspx
13 S HINE, Marea Britanie. Disponibil la: www.shinecharity.org.uk/how-we-help/welfare-benefits
14 A
 sociaţia Finlandeză pentru Paralizie Cerebrală www.cp-liitto.fi
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Experienţa părinţilor, copiilor şi medicilor
„Credeţi în copilul dumneavoastră şi fiţi alături de copilul dumneavoastră”
Dimitar, din Bulgaria, a cărui fiică suferă de hidrocefalie
„Atunci când devine clar că este hidrocefalie, părinţii „cad” într-o lume de groază. Cel mai probabil că ei nu au auzit
niciodată cuvântul „hidrocefalie”, dar copilul lor are nevoie de ei mai mult decât oricând.
Este nevoie de informaţii pentru părinţi: ce să facă, cum să se comporte, la ce să se aştepte, ce tipuri de tratament
sunt disponibile. Uneori, lipsa de informaţii face dificilă luarea deciziilor corecte. Îmi pot doar imagina care ar fi
situaţia pentru persoanele care nu au acces la internet, sunt analfabeţi sau nu vorbesc limbi străine.
Sprijinul pentru părinți, în general, este inexistent. Singura comunicare este cea cu medicii despre starea copilului
dumneavoastră, dar nimeni nu vă spune cum să acţionaţi. După operaţie sunteţi pe cont propriu. Nimeni nu vă oferă
un program referitor la ce să faceţi în următoarele 6 luni sau chiar mai mult... va trebui să învăţaţi de unul singur.
Unicul medic disponibil este medicul generalist, dar el nu este un specialist în maladii ale creierului şi, de foarte multe
ori, ei nu ştiu ce să facă. Nimeni nu supraveghează copilul. Totul depinde de părinte. Şi atunci când părintele nu ştie
singur ce să facă... am auzit istorii despre copii care nu au ajuns prea bine.
Părinţii copiilor diagnosticaţi cu hidrocefalie ar trebui să creadă în copilul lor şi să fie aproape de el, indiferent de
ceea ce s-ar putea întâmpla. Noi, părinţii, suntem singurii care putem ajuta copilul să devină o persoană puternică
şi totul depinde de noi. Este foarte important să nu ascultăm prietenii bine intenţionaţi, familia şi vecinii, care spun:
„Lăsaţi copilul într-o instituţie rezidenţială, veţi avea altul”. Concentraţi-vă doar asupra copilului dumneavoastră,
ajutaţi copilul dumneavoastră să se facă mai bine şi găsiţi tratamentul de care aveţi nevoie. Având în vedere că în acel
moment sunteţi disperat şi apare cineva care vă spune: „Lăsaţi-l într-o instituţie rezidenţială, veţi naşte altul”, aceasta
poate părea o soluţie bună, dar nu este. Singura şansă pentru copil este ca părintele să-i fie alături, deşi este foarte
greu pentru noi din punct de vedere atât emoţional, cât şi financiar”.

„Este posibil să depăşeşti această boală.”
Maria, afectată de hidrocefalie, îşi povesteşte experienţa
„Cu 17 ani în urmă, la vârsta de 13 ani, am fost lovită de o minge la şcoală şi astfel s-a dezvoltat hidrocefalia. Operaţia
a fost destul de grea pentru mine şi familia mea. Părinţii mei au trebuit să ceară bani de la prietenii lor, de la colegi,
de la toţi cei pe care îi ştiau, ca să plătească pentru şunt. Ei chiar au vândut şi maşina. Mai târziu, la şcoală, unii dintre
copii se amuzau pe seama mea, dar acest lucru nu m-a oprit să continui cu mai multă încredere şi să lupt pentru
ceea ce vreau în viaţă.
În prezent deţin titlul de magistru în administraţie publică şi lucrez la municipalitate. Am un copil şi consider că viaţa
mea este un succes. Vreau să le spun oamenilor că având şunt poţi duce o viaţă normală ca oricine altcineva.
Este posibil să depăşeşti această boală.”

„Aceasta este şansa lor la viaţă”
Neurochirurgul dr. Alioski vorbeşte despre hidrocefalie şi colaborarea cu Lumos în Bulgaria
„Doi ani în urmă, când un părinte cu un copil cu hidrocefalie a venit la mine, am fost nevoit să le spun că trebuie să
găsească bani pentru tratament. Acum nu mai trebuie să-mi fac griji cum să le explic părinţilor că, în afară de a face
faţă tragediei diagnosticului, ei trebuie să cumpere un şunt costisitor.
Diferenţa pentru un copil care beneficiază de această intervenţie este semnificativă. În unele cazuri, aceasta este o
şansă la viaţă. Iată care este diferenţa. Se îmbunătăţeşte calitatea vieţii. Unii dintre ei se dezvoltă normal şi merg la
şcoli obişnuite. Dar pentru majoritatea dintre ei aceasta este pur şi simplu o şansă de a trăi.
Sper că vor exista mai multe organizaţii, precum Lumos, care să ajute ca sistemul de asigurări în sănătate să se
schimbe, aici, în Bulgaria. Începând cu acest an, eu pot vedea schimbările care se produc la copii. Nu mai trebuie să
mă simt incomod faţă de părinţi.”
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Costul îngrijirii copiilor cu hidrocefalie: îngrijirea instituţională
versus îngrijirea de tip familial
Înlocuirea îngrijirii în cadrul instituţiei rezidenţiale cu îngrijirea de tip familial duce nu doar la o
dezvoltare mai bună, dar, de asemenea, permite ca un număr mai mare de copii să beneficieze
de resurse financiare şi de altă natură.
Îngrijirea instituţională este scumpă, deoarece necesită implicarea personalului 24 de ore din 24 – chiar şi
instituţiile rezidenţiale cu cele mai precare condiţii sunt costisitoare pentru guvernele naţionale. Costurile efective
variază între ţări şi programe, însă comparaţiile15 demonstrează constant că îngrijirea instituţională per copil costă
semnificativ mai mult decât serviciile de sprijin familial sau asistenţa parentală profesionistă. Situaţia este similară
şi în cazul copiilor cu dizabilităţi.
Resursele utilizate pentru îngrijirea instituţională ar putea fi redirecţionate pentru a oferi îngrijire îmbunătăţită unui
număr mult mai mare de copii, prin intermediul serviciilor bazate pe familie şi comunitate.
Cazul copiilor cu hidrocefalie reprezintă un exemplu solid de utilizare ineficientă a fondurilor. Dacă aceşti copii
nu beneficiază de intervenţiile chirurgicale de care au nevoie, atunci ei sunt în imposibilitatea de a se dezvolta
în mod corespunzător, boala progresează şi ei au, de obicei, dureri groaznice. Părinţii nu se simt în stare să facă
faţă situaţiei şi sunt încurajaţi să plaseze copiii în instituţii rezidenţiale, unde aceştia rămân, de obicei, pentru tot
restul vieţii lor. În schimb, dacă aceşti copii suportă intervenţii chirurgicale şi sunt sprijiniţi, majoritatea din ei pot
trăi în familiile lor, pot fi incluşi în comunităţile lor, îşi pot dezvolta potenţialul la maxim şi pot deveni membri ai
societăţii care contribuie din punct de vedere economic. Tabelul de mai jos demonstrează că 18 ani de îngrijire
instituţională costă excesiv mai scump în raport cu costul unui şunt.
Tabelul 1: Costurile îngrijirii instituţionale comparativ cu furnizarea şunturilor
Reducerea numărului de copii aflaţi în îngrijire
rezidenţială pune la dispoziţie resursele necesare
€120,000
pentru a crea servicii bazate pe familie şi
comunitate pentru copiii cu dizabilităţi. Acest lucru
€100,000
permite unui număr mai mare de copii să trăiască
în familie şi nu într-un mediu depersonalizat, în
€80,000
€63,960
care sunt lipsiţi de dragoste şi au parte de îngrijire
limitată. Reinvestirea resurselor în acest mod face
€60,000
să crească, de asemenea, fondurile disponibile
pentru minoritatea de copii care au astfel de
€40,000
necesităţi extrem de complexe şi care au nevoie
de îngrijire de specialitate calitativă, care poate fi
€20,000
mult mai scumpă. În plus, intervenţia timpurie va
€1,500
€300
avea, de asemenea, impact asupra costului net
€0
al traiului unei persoane sau a valorii contribuţiei
Bulgaria
România
adultului pentru societate. O analiză cost-beneficiu
 18 ani de îngrijire instituțională
 Șunt
ar arăta profituri mai mari pentru guvern, întrucât o
persoană angajată în câmpul muncii ar fi un
contribuitor net economic prin venituri fiscale, spre deosebire de necesitatea de a acoperi costurile îngrijirii
rezidenţiale pe durata vieţii.
€111,744

Copiii cu hidrocefalie au posibilitatea să ducă o viaţă deplină şi plină de sens dacă primesc îngrijiri medicale ample
şi integrate, precum şi suport pentru dezvoltare. Nevoia de a instituţionaliza aceşti copii poate fi evitată prin
trecerea la îngrijirea în cadrul comunităţii.

15 R
 eţea de îngrijire mai bună, (2010). Familii, nu orfelinate. Disponibil la: www.crin.org/docs/Families%20Not%20Orphanages.pdf
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Convenţii şi iniţiative pentru copiii cu hidrocefalie
Copiii cu dizabilităţi se confruntă cu diferite forme de excluziune şi sunt afectaţi în diferite moduri. Conform
Convenţiei cu privire la drepturile copilului (CDC) şi Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi
(CDPD), toţi copiii au dreptul la cel mai înalt standard care poate fi atins în domeniul sănătăţii. Rezultă că toţi copiii
cu dizabilităţi au, în mod egal, dreptul la întregul spectru de îngrijire disponibil.16 Articolul 23 al CDC stipulează
că un copil cu dizabilitate mintală sau fizică ar trebui să se bucure de o viaţă plină şi decentă, în condiţii care
să-i garanteze demnitatea, să-i favorizeze autonomia şi să faciliteze participarea activă a copilului în comunitate.
Asigurarea că toţi copiii cu hidrocefalie beneficiază de tratament corespunzător, viaţă de familie şi se bucură de
aceste drepturi în mod egal cu alţi copii trebuie să fie obiectivul de bază pentru domeniul sănătăţii, educaţiei şi
pentru alte servicii.
Toate statele membre ale Uniunii Europene recunosc faptul că familiile cu copii cu dizabilităţi au dreptul la
asistenţă şi sprijin; totuşi, această recunoaştere de multe ori nu se reflectă în politicile şi reglementările naţionale
care permit familiilor să aibă acces la suportul de care au nevoie. Cercetările arată că poate exista o discrepanţă
între angajamentele juridice ale autorităţilor şi punerea în aplicare a politicii, care de multe ori duce la sprijinul
inconsecvent sau inexistent pentru copiii cu dizabilităţi şi familiile lor.17
Prin urmare, o serie de activităţi de advocacy şi de dezvoltare a politicilor s-au derulat la nivel internaţional în
ultimii ani.18 Exemplele care urmează deschid calea dezinstituţionalizării copiilor cu dizabilităţi.

„Sănătate mai bună, viaţă mai bună”
Inițiativa la nivel european a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, denumită „Sănătate mai bună, viaţă mai bună”,
a fost lansată în anul 2008. Iniţiativa are o abordare holistică asupra sănătăţii, dezvoltării şi bunăstării copiilor
cu dizabilităţi intelectuale şi asupra rolului jucat de diferite agenţii în realizarea acestui lucru. Următorul pas a
fost semnarea, în anul 2010, a Declaraţiei Europene şi a Planului de acţiuni privind sănătatea copiilor şi tinerilor
cu dizabilităţi intelectuale şi a familiilor lor, în numele a 53 de miniştri ai sănătăţii din regiunea europeană, şi
aprobarea documentelor de către un grup de ONG-uri internaţionale, în cadrul unei conferinţe la Bucureşti.
Declaraţia a fost aprobată în mod oficial ca Rezoluţie în anul 2011. Declaraţia acoperă eventualele lacune cu privire
la drepturile copiilor cu dizabilităţi. De asemenea, documentul subliniază clar drepturile implicite şi interconectate
ale copiilor de a trăi împreună cu familiile lor şi a avea acces la servicii corespunzătoare de sănătate şi educaţie,
pentru a-şi putea dezvolta potenţialul la maxim.19

Raportul „Špidla”
În anul 2009, comisarul european din acea perioadă pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, Vladimir
Špidla, a cerut organizaţiei Lumos şi unui număr de alte ONG-uri şi agenţii internaţionale să formeze un grup de
experţi care să raporteze cu privire la instituţionalizare în Europa. Raportul Grupului ad-hoc de experţi privind
tranziţia de la îngrijirea instituţională la cea comunitară (Raportul „Špidla”) a fost publicat în septembrie 2009.
Documentul a înaintat o serie de recomandări specifice statelor membre ale Uniunii Europene şi Comisiei
Europene. Recomandările includeau: o cerinţă pentru toate ţările să elaboreze planuri naţionale de acţiuni pentru
dezinstituţionalizare, asigurarea faptului că dezinstituţionalizarea este inclusă în activitatea Comisiei Europene
cu ţările din afara Uniunii Europene, precum şi dezvoltarea unui set de orientări europene comune privind
dezinstituţionalizarea.20 Raportul a fost salutat de către Comisia Europeană drept o contribuţie importantă la
dezvoltarea politicilor şi acţiunii UE referitoare la incluziunea socială. În anul 2012 Lumos a produs o versiune uşor
de citit a raportului, pentru a asigura că documentul este accesibil tuturor părţilor interesate.21

Orientările europene comune şi instrumentarul privind utilizarea fondurilor
structurale pentru tranziţia de la îngrijirea instituţională la cea comunitară 22
Orientările şi instrumentarul oferă îndrumări guvernelor şi ONG-urilor referitoare la utilizarea fondurilor structurale
ale Uniunii Europene pentru a facilita furnizarea de servicii bazate pe comunitate şi reducerea dependenţei de
instituţiile rezidenţiale. În acest sens, fondurile structurale ale UE ar putea fi folosite pentru a finanţa dezvoltarea
serviciilor de asistenţă medicală şi socială a copiilor cu hidrocefalie în cadrul comunităţii.
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Recomandări pentru schimbare
• Asigurarea faptului că, în regiunea europeană, şunturile sunt furnizate şi plătite de către stat,
împreună cu alte echipamente medicale
Şunturile reprezintă o formă de tratament care salvează viaţa copiilor cu hidrocefalie, iar asistenţa medicală
completă trebuie să fie acordată pentru a le oferi copiilor cu dizabilităţi cea mai bună şansă în viaţă. Acesta este
dreptul lor fundamental. Statele care încă nu oferă şunturi ar trebui să compare costul şuntului şi costul îngrijirii
instituţionale, precum şi să dezvolte mecanisme pentru a transfera finanţarea de la îngrijirea instituţională spre
tratamentul medical şi serviciile de suport bazate pe comunitate.
• Prevenirea instituţionalizării
Prevenirea instituţionalizării, în primul rând, este esenţială atunci când vine vorba de protejarea drepturilor
copiilor cu dizabilităţi. Oricât de bine intenţionat ar fi sistemul îngrijirii instituţionale, instituţiile rezidenţiale mari
nu le pot oferi copiilor un mediu iubitor şi grijuliu de care ei au nevoie pentru a se dezvolta şi prospera. Copiii cu
dizabilităţi sunt mai predispuşi situaţiilor când necesităţile lor medicale sau emoţionale nu sunt satisfăcute şi ei
pot fi expuşi unui risc mai mare din cauza lipsei îngrijirii medicale.
• Îmbunătăţirea serviciilor de reabilitare şi a furnizării echipamentelor pentru copiii cu hidrocefalie:
– Copiii trebuie să poată accesa servicii de reabilitare până la vârsta de 18 ani.
– Serviciile trebuie să fie disponibile, indiferent de locul unde se află copilul, nu doar în oraşele mari.
– S prijinul trebuie să fie multidisciplinar, prin implicarea unui şir de profesionişti care lucrează împreună:
specialistul în reabilitare, psihologul pentru copii, logopedul.
– F inanţarea scaunelor cu rotile şi a altor echipamente trebuie să fie o prioritate. În Bulgaria, de exemplu, un
scaun cu rotile costă între 1.000 şi 2.000 de euro, în timp ce familiile au dreptul la un sprijin din partea statului
de doar 200 de euro. Părinţii nu au altă ieşire din situaţie decât să cumpere un scaun cu rotile de proastă
calitate cu 250 de euro.
•O
 ferirea informaţiilor despre hidrocefalie şi tratamentul acesteia familiilor şi directorilor de
instituţii rezidenţiale
După cum s-a subliniat, lipsa de informare şi de sprijin adecvat pentru familii este cauza principală a
instituţionalizării copiilor cu hidrocefalie.
Confruntându-se cu diagnosticul de hidrocefalie, familiile au nevoie să fie informate şi îndrumate, astfel
încât ele să poată înţelege necesităţile copilului lor, atât cele din prezent, cât şi din viitor. Informaţiile despre
şunturi, precum şi sfaturile despre cum să obţină finanţare pentru acestea trebuie să fie disponibile pentru
toţi părinţii, astfel încât aceştia să poată lua o decizie în cunoştinţă de cauză, care să fie în interesul copilului
lor. Tot personalul medical din maternităţi, servicii de pediatrie şi medicii de familie trebuie să fie instruiţi cum
să ajute părinţii să înţeleagă dizabilitatea copilului lor şi să pună accent pe tratamentele disponibile, să aibă o
atitudine pozitivă faţă de copiii cu dizabilităţi şi să nu încurajeze plasarea lor în instituţii rezidenţiale. În ţările
care nu au finisat tranziţia la îngrijirea bazată pe comunitate, instituţiile rezidenţiale care încă găzduiesc copii cu
hidrocefalie trebuie să fie pe deplin informate şi implicate în gestionarea eficientă a programelor de tratament.
• Consolidarea capacităţii părinţilor, copiilor şi autoreprezentanţilor de a monitoriza realizările de până
acum şi a contribui la îmbunătăţirea în continuare a situaţiei copiilor cu hidrocefalie şi a familiilor lor.
• Utilizarea fondurilor Uniunii Europene pentru a dezvolta servicii medicale şi sociale pentru copiii
cu hidrocefalie
Uniunea Europeană a semnat şi ratificat Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Astfel,
toate fondurile UE ce urmează a fi cheltuite trebuie să asigure programe în conformitate cu CDPD; prioritatea
pentru finanţarea din partea UE trebuie să o reprezinte programele care promovează respectarea CDPD de către
ţară. Prin urmare, responsabilii UE trebuie să conlucreze cu guvernele ţărilor pentru a acorda prioritate finanţării
serviciilor medicale şi sociale pentru copiii cu hidrocefalie.
16 U
 NICEF, (2013). Starea copiilor lumii – Copiii cu dizabilităţi. Disponibil la: www.unicef.org/sowc2013/files/SWCR2013_ENG_Lo_res_24_Apr_2013.pdf
17 U
 NICEF, (2007). Promovarea drepturilor copiilor cu dizabilităţi. Innocenti Digest nr. 13. Disponibil la: www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/children_disability_rights.pdf
18 Georgette Mulheir et al., (2012). Dezinstituţionalizarea – O prioritate în domeniul drepturilor omului pentru copiii cu dizabilităţi. Disponibil la: www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/err9_mulheir.pdf
19 Ibid
20 Ibid
21 Versiunea uşor de citit a Raportului Špidla poate fi găsită pe pagina web a organizaţiei Lumos: www.wearelumos.org/sites/default/files/research/120926%20Spidla%20easy%20read.pdf
22 D
 ocumentele pot fi descărcate la: www.deinstitutionalisationguide.eu
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Referinţe şi informaţii suplimentare
Link-uri utile
Lumos
www.wearelumos.org
Federaţia Internaţională pentru Hidrocefalie şi Spina Bifida
www.ifglobal.org/en
Asociaţia pentru Spina Bifida şi Hidrocefalie din Bulgaria
www.sbhb.org
Declaraţia „Sănătate mai bună, viaţă mai bună” a OMS
www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/126408/e94421.pdf
Orientările europene comune şi Instrumentarul privind tranziţia de la
îngrijirea instituţională la cea din cadrul comunităţii
www.deinstitutionalisationguide.eu
Informaţii privind Proiectul „Trecem de la cuvinte la acţiuni” pe site-ul Lumos
www.wearelumos.org/stories/changing-attitudes-through-child-participation
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