28 martie 2014, Forumul National al Pacientilor
Stimate Domnule Ministru,
Dupa cum stiti, la intalnirea Bordului Executiv al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), din 20-25
ianuarie 2014, a fost acceptata propunerea de a introduce ingrijirea paliativa pe agenda Adunarii Mondiale
a Sanatatii (WHA), ce va avea loc la Geneva, in 19-24 mai 2014. Pana atunci OMS pregateste un
RAPORT asupra stadiului dezvoltarii ingrijirii paliative la nivel international, pentru a putea ghida discutiile.
Ca urmare, pana la aceasta data ministerele sanatatii din intreaga lume sunt solicitate sa contribuie cu date
de la nivel national care vor sta la baza redactarii REZOLUTIEI pentru dezvoltarea ingrijirii paliative la nivel
global. Este pentru prima data cand ingrijirile paliative se afla pe agenda Bordului Executiv OMS, ocazie cu
care reprezentantii oficiali ai sistemelor de sanatate din intreaga lume vor afla noutati privind importanta
ingrijirii paliative si vor cunoaste modelele de succes care functioneaza in lume. Aceste discutii vor duce la
adoptarea unor RECOMANDARI privind masurile ce trebuie luate pentru a imbunatati accesul la ingrijiri
paliative la nivel global, in cel mai scurt timp.
Pentru sustinerea acestor demersuri reprezentantul national al Societatii Europene de Medicina
Oncologica/European Society for Medical Oncology (ESMO), membra a Uniunii Internationale pentru
Controlul Cancerului (UICC) a trimis in februarie 2014 o solicitare oficiala adresata Ministerului Sanatatii
pentru contributia la intocmirea raportului OMS (document anexat)
Va aducem la cunostinta ca, in acelasi context, Alianta Mondiala pentru Ingrijiri Paliative si Hospice
(WPCA) si Organizatia Mondiala a Sanatatii (WHO) au lansat marti, 28 ianuarie 2014, “Global Atlas of
Palliative Care at the End of Life“, in care HOSPICE Casa Sperantei este mentionat ca unul din cele 7
modele de ingrijiri paliative la nivel global, iar Conf. Dr. Daniela Mosoiu (presedinte al Comisiei de Paliatie
din cadrul Ministerului Sanatatii) este citata printre cei care au contribuit la documentarea acestei lucrari.
HOSPICE Casa Sperantei, ca promotor al ingrijirii paliative in Romania solicita Ministerului Sanatatii
din Romania adoptarea la nivel national a REZOLUTIEI pentru dezvoltarea ingrijirii paliative la nivel
global.
Inca din 2008 HOSPICE si partenerii sai, membrii ai Asociatiei Nationale de Ingrijri Paliative (ANIP) au
inceput sa lucreze la propunerea de Strategie nationala de ingrijiri paliative (document anexat), care s-a

concretizat intr-un document realizat cu consultanta specialistilor britanici de la NICE International. In 8
august 2012 a fost depusa la Ministerul Sanatatii propunerea de Program National de Ingrijiri
Paliative (document anexat), iar pe 27 februarie 2013 acest document a fost prezentat d-lui ministru Eugen
Nicolaescu si d-lui secretar de stat Adrian Pana- director al Agentiei Nationale de Programe, cu sustinerea
ambasadorului Marii Britanii la Bucuresti, Excelenta sa d-nul Martin Harris- reprezentantul natiunii care a
daruit omenirii ingrijirea paliativa ce aduce calitate vietii bolnavului incurabil in stare avansata si terminala.
Incepand cu toamna anului 2013 HOSPICE Casa Sperantei si ANIP au inaintat CNAS si MS propuneri de
modificari (document anexat) pentru imbunatatirea pachetului de baza prin introducerea adecvata a
serviciilor de ingrijiri paliative, conform propunerii de Program National de Paliatie. Citam mai jos recentele
declaratii ale oficialilor CNAS si Ministerului Sanatatii, facute cu ocazia Zilei Mondiale de Lupta Impotriva
Cancerului (4 februarie 2014) care se regasesc intr-un articol din jurnalul Adevarul : „De altfel, în prezent,
Ministerul Sănătăţii este pe punctul de a contracta un împrumut de la Banca Mondială, pe care-l va
direcţiona parţial către radioterapie, dar şi către paliaţie, atât în secţii de spital, în ambulator, cât şi la
domiciliu”, potrivit Cristinei Vladu, consilier în Ministerul Sănătăţii. „Negocierile pentru acest împrumut se
vor încheia la sfârşitul lunii februarie-începutul lunii martie, a mai spus ea.”
HOSPICE Casa Sperantei alaturi de Asociatia Nationala de Ingrijiri Paliative deruleaza in prezent,
Campania nationala care face cunoscuta evolutia ingrjirilor paliative la noi in tara si face propuneri concrete
pentru ca cei aproape 150.000 de bolnavi incurabili din Romania, copii si adulti, sa se poata bucura de
viata primind ingrijiri paliative adecvate.
HOSPICE Casa Sperantei invita Ministerul Sanatatii ca partener in Campania nationala de
promovare si dezvoltare a ingrjirii paliative.
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