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Мънисто с
формата на капсула при силни
лекарства
Името на детето
от мъниста
с букви

Начални мъниста
с котва
и Шнегли

Мънисто с животинче
за прихващане
на порта

Чрез мънистата родителите могат да подготвят по-добре
децата си за предстоящите процедури на лечение.

Терапия с
антитела с IL-2
Immu-Globi за начало
Убождане
на пръст
малко
червено
мънисто

Представяне на
прозрачното
мънисто
с цветна
сърцевина

Капки за очи
мънисто във формата
на капчица с оченце

При смяна на
превръзката
бяло кръгло
мънисто
През следващите дни
мънисто с форма
на сълза

Различните интервенции стават „видими“. Всеки може
да види верижката, която показва точно в кой момент от
лечението си се намира пациентът.

При
лъчетерапия
начално
мънисто
„Радио-Роби“

През следващите дни
жълти мъниста за дни
без IL-2

жълто-сини мъниста
за дни с IL-2

За наблюдение
мънисто
във формата
на камъче

При по-лош
ден чудовище

Химиотерапия
начално мънисто
Хемо-Каспър
Треска при
невтропения
бяло мънисто с
червени завъртулки

Смайли за
прекрасен
ден

През следващите дни
синьо-бяло мънисто

През следващите
дни зелени мъниста

При
косопад
плешиво
човече

Централен
катетър
бяла ролка
със серпентинова
линия и две
цветни точки

При Неупоген
начално мънисто
Неуполи

Neupogen
Startperle
Neupoly

Малките пациенти често окачват своите дълги верижки на
лесно видимо място на леглото или на стойката за системи.
Така човек може бързо да влезе в разговор за това и
мънистата могат да кажат на близки и приятели през какво
са преминали собствениците им. Това дава възможност на
външните хора да разберат по-добре колко смелост вече е
събрало детето в борбата срещу болестта.

През следващите
дни сини мъниста

Мънисто за
пункция на
костния мозък
с точки

Повечето пациенти пазят верижката си като съкровище
или украсяват стаята си с нея дори след приключване на
лечението.

Лумбална пункция
кръгло мънисто с
преливащи точки

Спешен прием
„Принца жаба“
Процедура
„Калинка“

Различни
процедури на
лечение

Изолация
ролка
с точки

Реинфузия
синьо-червена ролка

Вземането на
стволови клетки
се маркира с бяло
розовото мънисто с точки

Да останеш
гладен
мъниста във формата
на храни

Спринцовки Seppli
за профилактика
при
тромбоемболия

Верижката от мъниста за смелост може да се окаже
ценност и за родителите. Тя обозначава индивидуалното
и лично време, което те са прекарали с детето си.

Трансфузия на
еритроцити
червена спирална ролка

Трансфузия на
тромбоцити
жълта спирална
ролка

Серия спринцовки
за следващите дни
черно мънисто с бяла точка
(серия от спринцовки, причиняващи по-голяма болка)

Всяко мънисто за смелост е уникално и е внимателно ръчно изработено от блестящи пластмасови мъниста. Така всяка верижка е единствена по
рода си. Тя разказва историята на заболяването
на съответното дете и създава своеобразен дневник за продължителността на лечението.

Рецидив
бяло-черно със
зелени точки

Отделение
за интензивно
лечение
плочка с дъга

Мукозит
мънисто с
пластинка

Леща за
рожден ден
с малки
животинчета

Край на
лечението
ангел-пазител

По пътя през болестта децата и юношите
получават мънисто като малка награда за всяко
лечение. Малките пациенти с нетърпение очакват
следващите мъниста, а това придава на съответната
процедура различен, не толкова заплашителен
статус. Страховете могат да преминат на заден
план чрез очакването на „наградата“.

С проекта „Мъниста за смелост, Швейцария“ създадохме
една идея, която вече съществува в Америка под заглавието „Мъниста за кураж“ и която първоначално е започнала в Канада. Впечатлени от идеята, разработихме програма, пригодена за Швейцария през 2012 г., и от 2013
г. е въведена в цяла немскоезична Швейцария във всички
болнични отделения за детска онкология.
Когато са приети за първи път в онкологично отделение,
малките пациенти с рак получават шнур с охлювчето за
помощ на деца с рак, първото им име, направено от цветни мъниста с букви, както и мънисто с котва като символ
на надеждата.
В следващите месеци, в зависимост от терапията и прегледите, ще се добави голямо разнообразие от мъниста
– като напомнящо за наградата средство за комуникация.

Сондите се
поставят върху
ролка с лилави
ръбове

Захранването
на сондата дава
лилаво мънисто

