COMUNICAT DE PRESĂ - post conferință de presă
România are nevoie de un Program Național de Îngrijiri Paliative (foto AICI)
La conferința de presă de joi, 23 mai, de la Centrul de Studii pentru Medicină Paliativă, Brașov, au fost
prezenți: reprezentanți ai comisiei de paliație din Mininisterul Sănătății, experți elvețieni și români în paliație și
în cercetare, reprezentanți ai Asociației Naționale de Îngrijiri Paliative și ai HOSPICE Casa Speranței, Aurelian
Muntean de la Media Research Centre București. De asemenea a participat directorul Direcției Județene de
Sănătate Publică Brașov, Conf. Dr. Alexandru Bălescu și Dr. Matilda Burdușelu medic de familie din București.
S-a prezentat stadiul actual în demersurile HOSPICE Casa Speranței și ale partenerilor săi pentru introducerea
Programului de Îngrijiri Paliative pe lista programelor naționale de sănătate, precum și pașii care vor fi făcuți în
continuare.
Conf. Dr. Med. Daniela Moșoiu, director educație, strategie și dezvoltare națională HOSPICE Casa Speranței și
președinte al Asociației Naționale de Îngrijiri Paliative (ANIP) a vorbit despre strategia națională de paliație care
este rezultatul colaborării între profesioniști care lucrează în domeniul îngrijirilor paliative, autorități cu
experiență în politicile de sănătate și experți NICE (National Institute for Clinical Excellence) din Marea Britanie.
Strategia susține dezvoltarea coordonată a serviciilor pe 3 niveluri de competență pentru a asigura accesul la
îngrijire paliativă a pacienților cu boli cronice progresive, indiferent de mediul de reședință.
Mălina Dumitrescu, director programe de dezvoltare și consultant PR HOSPICE Casa Speranței a explicat că
Programul Național transpune în realitate strategia și propune obiective pe termen scurt și mediu în vederea
susținerii dezvoltării în România a serviciilor de îngrijiri paliative pentru acoperirea nevoii de îngrijire, în mod
uniform, în toate județele. Aceasta va presupune informarea și educarea profesioniștilor din domeniul medical,
realizarea cadrului legislativ și dezvoltarea de servicii. Programul de Paliație a fost prezentat și înregistrat la
Ministerul Sănătății în data de 8 august 2012, iar în 6 septembrie a fost prezentat în plenul Conferinței
Asociației Naționale de Îngrijiri Paliative. Pe 27 februarie 2013 Programul National de Paliație a fost prezentat
actualului ministru Eugen Nicolăescu și d-lui secretar de stat Adrian Pană- director al Agenției Naționale de
Programe, cu susținerea ambasadorului Marii Britanii la București, Excelenta Sa D-nul Martin Harris. Următorul
pas va fi includerea în această vară a îngrijirilor paliative în Strategia Naţională de Sănătate, care va avea
termene pe cinci ani şi 20 de ani și va fi prezentată în toamnă Parlamentului, așa cum a declarat în martie 2013
ministrul Eugen Nicolăescu la conferința MEDIAFAX Talks about Health Reform, cu tema „Reforma în sănătate
2013-2014".
PD. DR. Florian Strasser expert în paliație de la Cantonal Hospital St. Gallen din Elveția a vorbit despre strategia
elvețiană de îngrijiri paliative care a fost elaborată și implementată pentru prima dată în perioada 2010-2012 iar
în 2013 a fost revizuită. Împreună cu echipa sa, Strasser lucrează începând din mai 2013 pe proiectul
“Înlăturarea disparităților în accesul la servicii de bază de îngrijiri paliative în comunitate” finanțat prin
programul de cooperare Elvețiano- Român. Proiectul se va încheia în 2016 și va avea drept rezultat: 1.
documentarea științifică a nevoii de îngrijiri paliative în România; 2. crearea unor modele de intervenție în patru

județe-pilot prin medicii de familie din comunitate și 3. îmbunătățirea cadrului legislativ care să permită accesul
la servicii în comunitate al persoanelor suferind de boli grave.
În cadrul proiectului 20 de medici de familie din 4 județe (Brașov, București, Cluj și Iași) vor beneficia de finanțare
pentru testarea intervențiilor clinice pentru un total de 100 de pacienți, după ce vor absolvi un stagiu de instruire
furnizat de HOSPICE Casa Speranței pentru a putea face abordare paliativă eficientă.
Laura Iosub, coordonator promovare educație și dezvoltare la HOSPICE Casa Speranței a anunțat că pentru a
susține includerea îngrijirilor paliative în Strategia Naţională de Sănătate dar și pentru a forma o percepție
pozitivă care să pună egal între îngrijirie paliativă și viață, fundația HOSPICE Casa Speranței și Asociația
Națională de Îngrijiri Paliative pregătesc o campanie națională sub sloganul „Îngrijirea paliativă te învață să
adaugi viață zilelor”, care urmeaza a fi lansată în acestă vară.

***
HOSPICE Casa Speranței (www.hospice.ro) este cea mai mare organizație medicală non-profit din România care
asigură gratuit servicii de îngrijire paliativă pentru copii și adulți cu boli terminale în București, Brașov, Făgăraș și
Zărnești .
Îngrijirea paliativă este îngrijirea menită să amelioreze calitatea vieţii pacienţilor şi familiilor acestora, atunci
cand se confruntă cu probleme asociate bolilor ameninţătoare de viaţă, prin prevenirea şi înlăturarea suferinţei,
prin identificarea precoce, evaluarea şi tratamentul durerii şi al altor probleme de natură fizică, socială, psihoemoţională şi spirituală. (dupa Definiţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 2002)
HOSPICE asigură gratuit, de 20 ani, servicii de îngrijire paliativă pentru copii și adulți cu boli incurabile și a fost
desemnată ca fiind centru de excelență pentru Europa de Sud-Est.

***
Asociația Națională de Îngrijire Paliativă (www.anip.ro), înființată în 1998, pornind de la conștientizarea
necesității unirii forțelor în promovarea unui domeniu nou și formării a cât mai multor profesioniști, are în
prezent peste 120 de membri individuali și colectivi. Membrii colectivi sunt organizații ce furnizează îngrijiri
paliative în diferitele județe ale țării și care funcționează în cadrul ANIP sub numele de Coaliția Națională de
Îngrijiri Paliative.
În 2002, Asociația Națională de Îngrijire Paliativă cu sprijinul din partea Organizației Naționale de Îngrijire
Paliativă și Hospice din SUA (NHPCO) a elaborat ‘’Standardele Naționale de Îngrijire Paliativă la Domiciliu’’.
Aceste standarde au fost revizuite și completate cu ‘’Standardele de Îngrijire Paliativă ‘n Unitățile cu Paturi’’ în
2009, constituind baza pentru calculul costurilor aferente serviciilor de paliație la domiciliu și în unitățile cu
paturi.
În noiembrie 2008, Asociația Națională de Îngrijire Paliativă a fost acceptată ca membru colectiv al Asociației
Europene de Îngrijire Paliativă (EAPC), iar în 2009 s-a afiliat la Alianța Mondială de Îngrijire Paliativă (WPCA).

Persoane de contact:
Laura Iosub

Mălina Dumitrescu

Coordonator campanie
HOSPICE Casa Sperantei

Director Programe de Dezvoltare / PR
HOSPICE Casa Sperantei

M:0728 130081
F: 0268 474467
E: laura.iosub@hospice.ro
Brașov
Str. Piatra Mare nr 101
www.hospice.ro
www.studiipaliative.ro

M:0728 130090
F: 0268 474467
E: malina.dumitrescu@hospice.ro
Brașov
Str. Sitei nr 17A
www.hospice.ro
www.studiipaliative.ro

