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DE IP

?

EXPERIENTA PARTICIPANTILOR  – NOTARE IDEI PE FLIP CHART, IN MOD INDIVIDUAL
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APROBARE STRUCTURA - MS

- Proces de durata- min. 6-12 luni (serviciul “Direcţia Management şi Unităţi 
Structuri Sanitare” foarte aglomerat…)

- Lista medici (CIM?, Contracte prestari servicii?)
- Lista dotari
- Lista contracte cu furnizori
- Mentiunea in aviz MS: “Nu gereneaza obligatia de atribuire de paturi de spital

din Planul National de Paturi si obligatia CAS de contractarea de servicii medicale
spitalicesti cu structura organizata de Dvs”.

- Modificarea structurii – fundamentare riguroasa, explicatii…
- …

PROVOCARI…
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CONTRACTARE CJAS

- Mentiunea in aviz MS: “Nu gereneaza obligatia de atribuire de paturi de spital
din Planul National de Paturi si obligatia CAS de contractarea de servicii medicale
spitalicesti cu structura organizata de Dvs”.

- Plan national de paturi – nr. paturi LIMITAT, in “permenanta” scadere – alinierea
normative UE

- Paturile IP sa NU fie in PNP?...- distributia paturi UP pe judete?...vs
- Dar Judetul Iasi – 522 paturi IP…
- OMS 253, art.6 (3): 20 paturi IP la 100 000 locuitori
- Public vs privat – abordare diferentiata – probleme de ordin etic?...
- Fundamentarea tarifului pe zi de spitalizare – “negociere”; formular nerealist pt

fundamentare tarif…(ex. medicamente folosite…Anexa 22C)
- “Autonomie” CJAS – interpretari diferite pt aceeasi problema de la un judet la 

altul
- “NEGOCIERE?...”
- …

PROVOCARI…
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CONTRACTARE CJAS

- Îngrijiri paliative │          1061PAL│            235,62 lei/zi spitalizare

(NORME METODOLOGICE din 27 martie 2018
de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018
pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru
care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

EMITENT: 
Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: 
Monitorul Oficial nr. 273 bis din 28 martie 2018
Aprobate prin Ordinul nr. 397/836/2018
publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 28 martie 2018.

PROVOCARI…
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FUNCTIONARE - RELATIE CJAS

- Raportare servicii la CAS lunar (manevre, nr. etc.) – nu este specifica paleatiei
- FO specifica IP – vs FO “obisnuita”
- Nerecunoastera pt finantare a serviciilor de consiliere psihologica si spiritual
- Verificare criterii internare/eligiblitate cazuri IP – vs raportare
- Declaratie pe propria raspundere sub sanctiunea a 3 art. din codul penal (ex. 

progr. CAS medici si manager…)

Ex.: “Sub sancţiunile prevăzute de art. 326 din Noul Cod penal privind falsul în 
declaraţii şi uzul de fals, declar pe propria răspundere următoarele:
Documentele depuse sunt conform cu realitatea şi în termen de valabilitate. 
Nu am încheiat şi nu voi încheia pe parcursul derulării raporturilor contractuale cu 
casele de asigurări de sănătate contracte, convenţii sau alte tipuri de înţelegeri cu alţi 
furnizori care se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate sau în 
cadrul aceluiaşi furnizor, în scopul obţinerii de către aceștia/personalul care își 
desfășoară activitatea la aceștia de foloase/beneficii de orice natură, care să fie în 
legătură cu obiectul contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate, în 
conformitate cu art. 204 - alin. (2) din HG nr. 140/2018”.

PROVOCARI…
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FUNCTIONARE - RELATIE CJAS

PROVOCARI…

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a) dr...............................................................................................medic 

specialist/primar.................................cu competenţă......................................................... 

CNP.................................................cod parafă................................................. domiciliat 

în............................................................... posesor al B.I/C.I seria............nr.....................

sub sancţiunea faptelor prevăzute şi pedepsite la art 326 din Codul penal privitoare la

declaraţiile nesincere date în faţa autorităţilor de stat şi publice, precum şi la art 323 şi 244

din Codul penal privind infracţiunile de fals, uz de fals şi înşelăciune, declar pe proprie

răspundere următoarele:

Desfăşor activitate în următoarele locuri de muncă *:

1...........................................................................................................................

2...........................................................................................................................

3...........................................................................................................................

4...........................................................................................................................

Programul meu de activitate la locurile de muncă sus menţionate este următorul:
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FUNCTIONARE - RELATIE CJAS

- Raportare servicii la CAS lunar (manevre, nr. etc.) – nu este specifica paleatiei
- FO specifica IP – vs FO “obisnuita”
- Nerecunoastera pt finantare a serviciilor de consiliere psihologica si spiritual
- Verificare criterii internare/eligiblitate cazuri IP – vs raportare
- Declaratie pe propria raspundere sub sanctiunea a 3 art. din codul penal (ex. 

progr. CAS medici si manager…)
- Executia bugetara – raportare lunara: format specific mai mult spitalelor publice;
- Controale CAS – nu neaparat pt verificare calitate servcii/in interes asigurati – ci 

impresia creata: de “recuperare” sume decontate
- Furnizorii – “a prioric hoti”?...- suspiciune/control excesiv
- Dar nu ar fi mai bine ca “banii sa urmeze asiguratul”?... – fara contracte (doar

autorizare) – deci fara limitare nr. servicii – deci nu mai genereaza limitare
drepturi asigurati

- Bani putini in sistem?...colectare…
- Intarzieri decontare CAS – nu sunt prevazute penalitati – contract inechitabil

intre furnizor si CAS…

PROVOCARI…
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DE REGLEMENTAT

- Distinctie privat: “for profit/for non-profit” / SRL vs Asociatii sau Fundatii?
- Criterii eligibilitate internari – mai ales in spitale private – verifica CAS?...
- DMS – foarte mare in spitale private – devin “hoteluri” – probleme de ordin etic 

(daca sunt in contract CAS) – asigurare acces in mod echitabil si pt alti
asigurati/rol social (contract CAS)

- Liste de asteptare – criterii prioritizare – problem etice (selectie cazuri)
- Privat: selectie cazuri “usoare”, costuri reduse (ex. criteriu internare: urocultura

negativa si absenta infectiei cu Clostridium Difficile – pt pacienti in contr. CAS!!!) 
– discriminare drepturi asigurati!

- Paliatie “acuta” vs “cronica” ?...

SPITALE IP/SECTII IP – PUBLIC VS PRIVAT…

ANEXA 25
DURATA DE SPITALIZARE PE 
SECŢII/COMPARTIMENTE VALABILĂ PENTRU 
TOATE CATEGORIILE DE SPITALE

8.│1061_PAL│Îngrijiri paliative                              │      19,97
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DE REGLEMENTAT

- Decontare diferita in functii de serviciile furnizate (complexitate…)
- Fluctuatie personal (specific UP private) – personal redus – CAS nu mai verifica

structura de personal (extras REVISAL?.../continuitate contracte munca sau
prestari servicii?...) – desi orice modificare in struct. personal trebuie comunicata

- Subnormare personal
- Inechitate salarizare public/privat – UP publice primesc fonduri de la CAS pt

salarii ! (dar CAS deconteaza servcii)
- De ce nu a crescut TCP si tariful pe zi de spitalizare?...
- CALITATE SERVICII OFERITE?...(in special in mediul privat) – profit mai mare?...

SPITALE IP/SECTII IP – PUBLIC VS PRIVAT…
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DE REGLEMENTAT

- Asteptari diferite: patroni/manageri vs echipa medicala
- Farmacie cu circuit inchis – autorizare pt opioide; aprovizionare cu opioide de la 

farmacie comunitara –aprope imposibil! (frica?...)
- Prescriptie Rp la externare – obligatorie – dar pt opioide?...(initiere oncolog…)
- Plan de nursing – specific IP – FO specifica IP
- Concursuri ocupare posture medic IP:  tematica, bibliografia, componenta

comisie concurs, proba practica – specifica
- …
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EXEMPLU
ANEXA 1 – TEMATICA PENTRU PROBA SCRISĂ

1. Definiția și conceptul de îngrijire paliativă
2. Conceptul de durere totală
3. Fiziopatologia durerii
4. Clasificarea durerii; cauze
5. Evaluarea durerii
6. Tratamentul durerii conform scalei de analgezie OMS
7. Particularităţile opioidelor în managamentul durerii
8. Co-analgezice în tratamentul durerii cronice
9. Evaluarea şi managementul principalelor probleme digestive: xerostomia, stomatita, candidoza orală, anorexia, caşexia, greaţa,
vărsăturile, obstrucţia intestinală, constipaţia
10. Evaluarea şi managementul principalelor probleme respiratorii: dispneea, tusea, sughiţul
11. Anxietatea
12. Depresia
13. Insomnia
14. Delirul
15. Reacţiile emoţionale la pierdere
16. Familia - ca îngrijitor şi beneficiar în îngrijirea paliativă
17. Hemoragiile
18. Evaluarea şi managementul farmacologic și non-farmacologic a principalelor probleme urinare: în îngrijirea paliativă
19. Ȋngrijirea tegumentului: pruritul, transpiraţia
20. Fistule şi stome
21. Tumori exulcerate
22. Escare
23. Urgențe în îngrijirea paliativă: hemoragia, hipercalcemia malignă, compresia malignă a măduvei spinării, supradozajul
de opioide, convulsiile, sindromul de venă cavă superioară
24. Limfedemul
25. Abilităţi de comunicare; transmiterea veştilor proaste,
26. Abordarea conspiraţiei tăcerii
27. Împărtăşirea veştilor proaste în îngrijirea paliativă
28. Principii şi reguli etice în îngrijirea paliativă
29. Cadrul etic şi legal al deciziilor privind tratamentul medical la finalul vieţii
30. Starea terminală
31. Doliul
32. Adaptarea psihologică la finalul vieţii
33. Protocoale clinice în îngrijirea paliativă – algoritmi
34. Sedarea paliativă
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EXEMPLU
ANEXA 2. PROBA PRACTICĂ

1. Utilizarea scalelor de evaluare a durerii
2. Utilizarea scalelor de evaluare a anxietăţii şi depresiei
3. Evaluarea statusului de performanţă pacientului în îngrijirea paliativă
4. Evaluarea riscului de producere a escarelor
5. Scala de evaluare a statusului mental MMSE
6. Conversia opioidelor
7. Examenul clinic neurologic
8. Paracenteza
9. Sondaje (vezical, nazo-gastric, …)
10. Montarea şi îngrijirea stomelor
11. Pansamente, bandaje
12. Manevre practice pentru îngrijirea limfedemului
13. Genograma
14. Montare dispozitiv subcutanat
15. Seringa automată
16. Evaluarea şi îngrijirea cavităţii orale
17. Tuşeul rectal şi vaginal
18. Hipodermocliza
19. Algoritmi de management al simptomelor conform protocoalelor clinice în îngrijirea paliativă

1. Cele 10 subiecte ale probei scrise vor fi din tematica de îngrijiri paliative – ANEXA 1;
2. Proba practică va consta în evaluarea abilităţilor specifice îngrijirii paliative –ANEXA 2;
3. Proba clinică va consta în examinarea şi prezentarea unui caz clinic de paliaţie. Timpul alocat va fi de: 1 oră – pentru evaluarea holistică a cazului, 20
minute – pentru pregătirea prezentării cazului şi 20 minute – pentru expunerea cazului.

BIBLIOGRAFIE:

1. Daniela Moşoiu. ABC-ul Medicinei Paliative. Ed.Lux Libris. 2012
2. Daniela Moşoiu. Comunicarea în cancer. 2010
3. Daniela Moşoiu, editor şi co-autor. Prescrierea şi Utilizarea opioidelor în managementul durerii în cancer, Ghid practic cursanţi. Editura
Lux Libris Brasov, 2007
4. Roger Woodruff. Durerea în cancer, trad. Dr.Daniela Moşoiu. Editura Phoenix, Brasov, 2002
5. Serge Marchand. The Phenomenon of Pain. IASP Press, 2012
6. Twycross Robert & Wilcock Andrew. Controlul simptomelor în cancerul avansat, trad. Corin Găsdoiu, Dr. Daniela Moşoiu, 2003
7. Recomandarea Rec (2003) 24 a Comitetului de Miniştri ai statelor membre privind îngrijirea paliativă, Consiliul Europei
8. Protocoale clinice pentru îngrijiri paliative. Ed. Haco International, 2013
9. Vladimir Poroch, Daniela Moşoiu, Ostin C. Mungiu – Managementul durerii la pacienţii din îngrijirea paliativă – pentru medicii de 
familie. Ed. “Gr.T.Popa” UMF Iaşi, 2017
10. Resurse educaţionale medicale şi lingvistice în îngrijirea paliativă. Resurse educaţionale create prin Programul Erasmus+ în cadrul
proiectului „Cursuri online pe suport video în domeniul îngrijirii paliative și comunicării medicale”
(Ref. Nr. 2014-1-RO01-KA203-002940); Ed:Ovidiu Petris, Anca Colibaba - Editura Gr.T.Popa, 2017,
ISBN 978-606-544-478-2



2012 2013 2014 2015 2016 2017

NR. INTERNĂRI 306 413 421 346 353 316

NR. EXTERNĂRI 296 415 417 346 356 312

INDICE DE UTILIZARE A 
PATURILOR

273.6 338.4 340.8 341.6 343.3 348.3

RATA DE UTILIZARE A 
PATURILOR

74.9% 92.7% 93.4% 93.6% 93.8% 95.3%

NR. DECESE 123 204 205 209 203 176

RATA MORTALITĂŢII 41.6% 49.2% 49.2% 60.4% 57% 56.4%

RATA INFECŢIILOR 
NOZOCOMIALE

0 0.48% 0 0.25% 0.87% 3.53%

DURATA MEDIE DE 
SPITALIZARE

15.9 15.1 15.1 18.1 17,5 20.5

NR. ZILE SPITALIZARE 
REALIZATE

4925 6429 6479 6490 6523 6618

EXEMPLU

SINTEZĂ PRINCIPALI INDICATORI REALIZAŢI – IP, IRO IASI, 20 PATURI



EXEMPLU

IP, IRO IASI, 20 PATURI



EXEMPLU

IP, IRO IASI, 20 PATURI
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REPERE – REGLEMENTARI 

(LEGISLATIE) SPECIFICA IP
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“LEGEA PALIATIEI” – O.M.S. 253/218 publicat MO 199 bis/ 05.03.2018
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“LEGEA PALIATIEI” – O.M.S. 253/218 publicat MO 199 bis/ 05.03.2018

ANEXA 3 la Regulament: Beneficiarii serviciilor de îngrijiri paliative
ANEXA 4 la Regulament: Resursele umane în îngrijirile paliative

IMPORTANT PENTRU SERVICIILE DE IP
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“LEGEA PALIATIEI” – O.M.S. 253/218 publicat MO 199 bis/ 05.03.2018

1. ANEXA 3 la Regulament: Beneficiarii serviciilor de îngrijiri paliative
2. ANEXA 4 la Regulament: Resursele umane în îngrijirile paliative

Normativul de personal pentru secții/compartimente/unități sanitare 
independente cu profil de îngrijiri paliative (internare continuă) este 
următorul:

1 norma medic cu supraspecializare/competență/atestat de studii 
complementare în îngrijiri paliative, la 10-12 paturi; 

1 normă asistent medical cu studii aprofundate/specializate în 
îngrjiri paliative, la 4-8 paturi pe tură; 

1 normă infirmieră la 4-8 paturi pe tură;

1 normă de asistent social la 25 paturi;
½ normă psiholog la 10-12 paturi;
4 norme parțiale alt personal (terapeut, preot/cleric etc)

IMPORTANT PENTRU SERVICIILE DE IP
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“LEGEA PALIATIEI” – O.M.S. 253/218 publicat MO 199 bis/ 05.03.2018

ANEXA 3 la Regulament: Beneficiarii serviciilor de îngrijiri paliative
ANEXA 4 la Regulament: Resursele umane în îngrijirile paliative
ANEXA 5 la Regulament: Conditiile igienico-sanitare, dotarea si
echipamentele in serviciile de IP in unitatile sanitare cu paturi

IMPORTANT PENTRU SERVICIILE DE IP
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“LEGEA PALIATIEI” – O.M.S. 253/218 publicat MO 199 bis/ 05.03.2018

ANEXA 5 la Regulament: Mediul de îngrijire, dotarea și echipamentele în serviciile de îngrijiri 

paliative în unitățile cu paturi 

Art. 2. Spațiul, dotările și echipamentele din unitățile de îngrijiri paliative cu regim de internare:

a. Saloane: preferabil cu 1-2 paturi, maxim 4 paturi/salon si un spatiu cu suprafata minim 2 mp

pentru apartinatorii pacientilor; se va asigura intimitatea pacienților în saloanele cu mai multe

paturi, prin perdele sau paravane; paturile trebuie să permită acessul personalului de îngrijire pe
ambele părți.

b. Dotări specifice în saloane: paturi articulate, cu balustradă laterală, elevatoare pentru transportul

pacienților, paravane/perdele separatoare între paturi, saltele anti-escare, scaune cu rotile, sursă

portabilă de oxigen, aspirator de secreții, elevatoare pentru pacienți, cadre de mers, WC mobil și

adaptoare pentru WC în grupurile sanitare, sistem de alarmă la pat și în grupurile sanitare, scaune

pentru apartinatori.

c. Sala de tratament cu dotarile necesare, inclusiv pentru asigurarea primului ajutor calificat, in situatii

de urgenta sau incidenteneprevazute care pot sa apara;

d. Spatii de lucru pentru asistentii medicali – oficiu medical, cu posturi de supraveghere a bolnavilor –
monitorizare, daca este cazul, cu anexe pt. depozitarea instrumentarului si a medicamentelor;

e. Grupuri sanitare adaptate persoanelor cu mobilitate redusă și facilități de asigurare a igienei

corporale la pat pentru persoanele imobilizate; cada speciala pentru persoanele cu mobilitate
redusă.

f. Spații de socializare pentru pacienți și aparținători;

g. Cabinet/cabinete de consiliere

IMPORTANT PENTRU SERVICIILE DE IP
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“LEGEA PALIATIEI” – O.M.S. 253/218 publicat MO 199 bis/ 05.03.2018

ANEXA 5 la Regulament: Mediul de îngrijire, dotarea și echipamentele în serviciile de îngrijiri 

paliative în unitățile cu paturi 

Art. 2. Spațiul, dotările și echipamentele din unitățile de îngrijiri paliative cu regim de internare:

h. Spații terapie

i. Spatii de joaca si terapie prin joc in unitatile care asigura servcii de IP pentru copii

j. Spații de rugăciune pentru pacienți și aparținători;

k. Posibilitate de acces la spații exterioare de relaxare (parc/gradină);

l. Camera special amenejata pentru pastrarea timp de 2 ore a pacientului decedat (cf. Norme L
104/2003)

m. Echipamente : concentratoare de oxigen, seringi automate, aspiratoare de secreții,stetoscoape,
tensiometre, glucometru

n. Pentru realizarea ambientului plăcut și lipsit de factori de stres, se recomandă purtarea de către

personalul medical și de îngrijire a unor uniforme colorate și variate; nu sunt necesare uniforme pe

coduri de culori și echipamente de protecție (cu excepția cazurilor de risc infecțios);

o. Sistem de alarma la patul bolnavilor si in spatiile frecventate de acestia

p. Farmacie proprie sau contract cu o farmacie autorizata,

(2) Spatiile destinate pacientilor vor fi amenajate conform normativelor in vigoare, pentru a permite accesul

fara limitari sau restricti de ordin fizic al persoanelor cu dificultati de mobilizare, conform normativelor in

vigoare privind: rampe si cai de acces, praguri la nivel, usi cu deschidere libera de cel putin 80 cm.

IMPORTANT PENTRU SERVICIILE DE IP
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“LEGEA PALIATIEI” – O.M.S. 253/218 publicat MO 199 bis/ 05.03.2018

ANEXA 3 la Regulament: Beneficiarii serviciilor de îngrijiri paliative
ANEXA 4 la Regulament: Resursele umane în îngrijirile paliative
ANEXA 5 la Regulament: Conditiile igienico-sanitare, dotarea si echipamentele in 
serviciile de IP in unitatile sanitare cu paturi
ANEXA 7 la Regulament Chestionar anual pentru furnizorii de îngrijiri paliative

IMPORTANT PENTRU SERVICIILE DE IP
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“LEGEA PALIATIEI” – O.M.S. 253/218 publicat MO 199 bis/ 05.03.2018

ANEXA 3 la Regulament: Beneficiarii serviciilor de îngrijiri paliative
ANEXA 4 la Regulament: Resursele umane în îngrijirile paliative
ANEXA 5 la Regulament: Mediul de îngrijire, dotarea și echipamentele în serviciile 
de îngrijiri paliative în unitățile cu paturi 
ANEXA 7 la Regulament Chestionar anual pentru furnizorii de îngrijiri paliative

Începand cu anul 2017, Ministerul Sănătății solicită tuturor furnizorilor de

servicii specializate de îngrijiri paliative completarea anuală a unui

chestionar de raportare a serviciilor specializate realizate în anul încheiat

anterior. Chestionarul va fi pus la dispoziția furnizorilor prin Direcțiile de

Sănătate Publică și pentru completare online, și va fi completat și transmis de

către furnizori până la data de 31 ianuarie a anului ulterior celui încheiat

spre Ministerul Sănătății, în atenția Comisiei de Îngrijiri Paliative.

IMPORTANT PENTRU SERVICIILE DE IP
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…………………………………………

…………………………………………….

………………………………………



MANAGEMENTUL CALITATII
LISTE ANMCS REFERITOARE LA IP



CERINTE…INDICATORI 
CU RFERIRE LA IP, DURERE, PACIENT 

TERMINAL

➢ Comuni tuturor spitalelor: 
▪ L 4 - Pagina de internet a spitalului
▪ L 7 - Managementul activităților medicale la nivel de spital (atribuțiile 

directorului medical și ale consiliului medical)
▪ L 22 - Managementul medical la nivel de secție (atribuțiile șefului de 

secție)
▪ L 23 - Observare directă – mediul de îngrijire la nivelul secției
▪ L 28 - FO / documente medicale (în formă letrică sau/și digitală) -

centralizarea datelor culese
▪ L 33 / L 34 – Managementul urgențelor medico-chirurgicale in UPU / 

camera de garda
▪ L 63 - Managementul ambulatoriului

➢ Specifice Sectiei / Compartimentului de IP: 
▪ L 49 - Managementul paliației



CERINTE…INDICATORI 
CU RFERIRE LA IP, DURERE, PACIENT 

TERMINAL

Q: De ce IP si pentru spitale care NU au in structura
Sectii / Compartimente de IP?

R:
➢ Spitalele – care au sectii acuti/cronici pot avea pacienti eligibili pt IP de baza

(sau care pot deveni eligibili in timpul spitalizarii, initial nefiind internati pt
IP);

➢ Posibile Exceptii: neonatologie, pediatrie; reumatologie; alergologie;
obstetrica, endocrinologie, …



CERINTE…INDICATORI
exemple

02.03.03.01
Spitalul asigură condițiile necesare pentru continuitatea actului 

medical.

02.03.03.01.03
Serviciul de gardă este asigurat, pentru fiecare secție cu paturi a 

spitalului.

02.03.03.01.04
Pentru situațiile de urgență survenite la pacienții internați, spitalul 

asigură accesul la servicii paraclinice 24/7.

02.03.03.01.05
Personalul medical utilizează criterii de evaluare pentru 

identificarea nevoii de îngrijiri paliative.

L22 - Managementul medical la nivel de secție (atribuțiile șefului de secție)



CERINTE…INDICATORI
exemple

L22 - Managementul medical la nivel de secție (atribuțiile șefului de secție)

02.15.02.02

Demnitatea pacientului aflat în stare critică/fază 

terminală și convingerile sale spirituale/culturale, 

deciziile anterioare legate de acest eveniment sunt 

luate în considerare.

02.15.02.02.

02

La nivelul spitalului este reglementată modalidatea de 

acces al aparținătorilor la pacienții aflați în stare 

terminală.

02.02.02.03
Managementul durerii acute sau cronice începe din 

etapa evaluării inițiale.

02.02.02.03.0

1

La nivelul spitalului este reglementată modalitatea de 

evaluare a durerii pe bază de scoruri.

L7, L22, L33, L34, L63

Ex. VAS, BPI …



CERINTE…INDICATORI
exemple

L 28 - FO / documente medicale (în formă letrică sau/și digitală) -

centralizarea datelor culese

02.15.02.02

Demnitatea pacientului aflat în stare critică/fază terminală și 

convingerile sale spirituale/culturale, deciziile anterioare 

legate de acest eveniment sunt luate în considerare.

02.15.02.02.01
Necesitatea instituirii tratamentului paliativ, dupa caz, este 

consemnată în FO.



CERINTE…INDICATORI
exemple

L 7 - Managementul activităților medicale la nivel de spital (atribuțiile 

directorului medical și ale consiliului medical)

02.02.02.03
Managementul durerii acute sau cronice începe din etapa 

evaluării inițiale.

02.02.02.03.02 Spitalul are elaborate protocoale pentru terapia durerii.

02.02.02.03.03
Farmacistul clinician este implicat în elaborarea protocoalelor 

pentru terapia durerii

02.02.02.03.04
La nivelul spitalului există analize semestriale a cazurilor care 

au necesitat management al durerii. 

Existenta opioidelor in farmacie…



CERINTE…INDICATORI
L 49 - Managementul paliației

Unii indicatori “specifici” pot fi de fapt comuni intregului spital ?...

02.08.01.01
Nevoile de îngrijiri paliative la pacienţii cu boală cronică progresivă sunt identificate 

prompt şi se iau măsuri adecvate.

02.08.01.01.01 La nivelul spitalului există protocol de evaluare a nevoilor de îngrijiri paliative.

02.08.01.01.02
La nivelul spitalului este reglementată modalitatea de utilizare a scorurilor de evaluare a 

durerii pentru pacienții cu boală cronică progresivă/nevoi de îngrijiri paliative.

02.08.01.01.03 Nevoile de îngrijire paliativă ale pacientului sunt înscrise în FO/documentele medicale. 

02.08.01.02
Internarea pacienţilor cu boală cronică progresivă și nevoi de îngrijiri paliative se face 

pe baza deciziei unei comisii multidisciplinare.

02.08.01.02.01
Activitatea comisiei multidisciplinare de eligibilitate pentru internarea pacienților cu 

nevoi de îngrijiri paliative este reglementată la nivelul spitalului.

02.08.01.02.02
La nivelul spitalului sunt definite criteriile de eligibilitate pentru internarea pacienților 

cu nevoi de îngrijiri paliative. 



CERINTE…INDICATORI
L 49 - Managementul paliației

02.08.01.03
Personalul implicat în îngrijirea pacienților cu boli cronice progresive are pregătire 

recunoscută în îngrijiri paliative.

02.08.01.03.01
Cel puțin un medic din fiecare secție/compartiment de îngrijire pacienți cu boli cronice 

progresive are competență/supraspecializare/atestat în îngrijiri paliative.

02.08.01.03.02
50% din medicii organizației, care au în îngrijire pacienți cu boli cronice progresive, au 

absolvit minim un curs introductiv de îngrijiri paliative, de 3 zile.

02.08.01.03.03
50% din asistentele care au în îngrijire pacienți cu boli cronice progresive au absolvit minim 

un curs introductiv de îngrijiri paliative, de 3 zile.

02.08.01.04
Durerea şi celelalte simptome specifice bolilor cronice progresive sunt controlate prin 

metode adecvate.

02.08.01.04.01
La nivelul spitalului este reglementată modalitea de monitorizarea a durerii în bolile cronice 

progresive.

02.08.01.04.02
Adaptarea tratamentul cu morfină orală, cutanată (plasture) și injectabilă a pacientului cu 

nevoi de îngrijiri paliative este documentată în FO.

02.08.01.05
Pacienții cu boli cronice progresive "cazuri complexe" primesc îngrijire paliativă 

specializată.

02.08.01.05.01
La nivelul spitalului există reglementare cu privire la transferul pacienților, considerați 

”cazuri complexe”, pentru a primi îngrijire paliativă specializată.

02.08.01.05.02
La nivelul spitalului sunt încheiate parteneriate cu furnizori specializați în îngrijirea 

”cazurilor complexe”, pentru a primi îngrijire paliativă specializată.



PROIECT POCU (PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN):

ONCOMED – Imbunatatirea competentelor personalului medical implicat in
preventia, diagnosticarea si tratarea cancerului

1 OS1 – Cresterea competentelor pentru 800 de cadre medicale implicate in
preventia, diagnosticarea si terapia principalelor forme de cancer din Romania
prin furnizarea a 4 pachete de programe formare medicala:
1) Ingrijirea pacientului cu cancer avansat
2) Radioterapia moderna – concepte si tehnici de radioterapie in tratarea

cancerului
3) Preventia principalelor forme de cancer
4) Comunicare eficienta cu pacientul oncologic

www.iroiasi.ro



CONTACT:

tel.: 0740130289
e-mail: vlader2000@yahoo.com

Conf.univ.dr. Vladimir Poroch

VĂ MULŢUMESC!

mailto:vlader2000@yahoo.com


SERVICIUL AMBULATORIU DE 
INGRIJIRE PALIATIVĂ -

OPORTUNITATE SAU PROVOCARE 
?

Dr. Dan Malciolu



Contractul-cadru:

IP în ambulatoriu acordate de către medicii cu competență/atestat în paliație în baza biletului de 

trimitere (valabilitatea BT 60 de zile calendaristice):

• se acordă și se decontează 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună; 

• punctajul acordat fiecărei consultații este de 18 puncte 

• în cadrul consultațiilor, medicii pot recomanda: 

servicii medicale paraclinice (similar cu medicul de familie);

medicamente, tratament igieno-dietetic și instruire în legătură cu măsurile 

terapeutice şi profilactice;

îngrijiri paliative la domiciliu; 

servicii de sănătate conexe actului medical furnizate de: 

psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi 

psihoterapie; 

kinetoterapeuţi/profesori de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeuţi; 

psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped

Dr. Dan Malciolu



1.8.2 Serviciile de kinetoterapie se acordă 

conform unui plan recomandat de medicul de 

medicină fizică şi de reabilitare prin scrisoare 
medicală.

Dr. Dan Malciolu

Contractul-cadru:



ART. 3 (1) b) ..... pentru medicii care lucrează exclusiv în activitatea de îngrijiri 

paliative în ambulatoriu, unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr 

de 14 consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 30 de minute)

Dr. Dan Malciolu

Contractul-cadru:



Medicii de specialitate îngrijiri paliative în ambulatoriu pot prescrie 

medicamente cu sau fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, 

utilizând formularul de prescripţie medicală electronică/formularul de 
prescripţie medicală cu regim special unic pe ţară pentru prescrierea 

substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, după caz şi 

semnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de 
medicamente

Dr. Dan Malciolu

Contractul-cadru:



Schema de personal

1 ½ normǎ medic (8.00-18.30)
5 norme asistent medical
1 normǎ parţialǎ psiholog

1 normǎ parţialǎ asistent social
1 normǎ parţialǎ kinetoterapeut

Dr. Dan Malciolu



Dr. Dan Malciolu

Programǎri şi consultaṭii
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Consultații – localizare neoplazie:

Dr. Dan Malciolu
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PACIENŢI - ECOG

Dr. Dan Malciolu
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PACIENŢI DUPĂ ECOG ŞI SEDIUL 
NEOPLAZIEI

Dr. Dan Malciolu
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Consultaţii şi continuitatea
serviciilor de ingrijire

Dr. Dan Malciolu

mai iunie iulie august septembrie
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Internǎri ȋn Unitatea cu Paturi

Dr. Dan Malciolu

mai iunie iulie august septembrie

0

4

12

7

12

0

2

1

3

1

LE CONTROL SIMPTOME



Motivele internǎrii

Dr. Dan Malciolu
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Raport consultaţii CAS / gratuit

Dr. Dan Malciolu
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Decontǎri CAS

Dr. Dan Malciolu
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Consultații şi decontǎri

Dr. Dan Malciolu
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Incasǎri/consultaţii

Dr. Dan Malciolu
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TOTAL
CONSULTATII

7 99 78 176 86

INCASARI 436.8 4900 3858.4 5317.76 2522.24

7 99 78 176 86436.8

4900

3858.4

5317.76

2522.24

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000
LE

I

TOTAL CONSULTATII INCASARI



Servicii oferite

Dr. Dan Malciolu
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Consultații şi servicii oferite

Dr. Dan Malciolu
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DIFICULTĂŢI FURNIZOR SERVICII

Latența decidentului/decontatorului (CAS); apariția tȃrzie a 
normelor de aplicare ale CoCa

Neclaritǎți ale CoCa

Subfinanțare servicii

Lipsa profesioniştilor calificaţi pe piaţa muncii şi fluctuația
de personal

Migrația profesioniştilor cǎtre sistemul de stat (salarii)

Prezentari pacienţi cu bilete de trimitere neconforme

Serviciile tradițional gratuite

Dr. Dan Malciolu



DIFICULTĂŢI ALE PACIENTULUI
Necunoaşterea modificǎrilor legislative de cǎtre medicii

“trimiţǎtori” (oncologi, MF)

Neactualizarea soft-ului medical la nivelul medicilor” 
trimiţǎtori”

Completarea eronatǎ a biletului de trimitere

Lipsa de vizibilitate a serviciilor HCS

Percepția generala asupra IP ca fiind “terminalǎ”

Lipsa furnizorilor de servicii de IP

Lipsa sistemului de suport post-mastectomie

Dr. Dan Malciolu



Chestionare de satisfacţie
pacienți la primul contact

Dr. Dan Malciolu
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Chestionare de satisfacţie, pacienţi
cu vizitǎ prealabilǎ in ambulatoriu

Dr. Dan Malciolu
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Chestionare de satisfacție, pacienți cu 
alte servicii ȋnainte de ambulatoriu

Dr. Dan Malciolu
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Tipuri de servicii/profesionişti

Dr. Dan Malciolu
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AŞTEPTĂRI PACIENŢI

- Acces mai diversificat la proteze mamare si accesorii

- Mai multe sedinte de tratament limfedem, nu doar
3/trimestru, ci macar 1/saptamana

- Consultatii in ambulatoriu in regim de urgenta

- Campanii de informare pentru paciente in cadrul IOB privind
serviciile oferite – adresate in special pacientelor cu neo de san 
si mastectomie neprotezata,  referitoare la internarile in UPA 
pentru tratamentul limfedemului si consultatii in ambulatoriu

Dr. Dan Malciolu



AŞTEPTĂRI PACIENŢI

- Campanii de promovare in randul medicilor de familie si
specialisti care nu stiu despre serviciile HCS 

- Informarea medicilor de familie si a specialistilor privind
obligativitatea emiterii biletelor de trimitere catre ingrijire
paliativa in cadrul ambulatoriului sau pentru internare

- Interval mai scurt intre solicitarea serviciului si consultatia
propriu-zisa

- Consiliere individualizata de nutritie si alimentatie

Dr. Dan Malciolu



Dr. Dan Malciolu

PALLIATIVE CARE

OUTPATIENT / DAYCARE / INPATIENT / HOMECARE

BEREAVEMENT



PLANURI DE VIITOR
• Promovarea serviciilor de IP in rȃndul MF şi a medicilor
oncologi

• Stabilirea de parteneriate cu medici BFT şi recuperare

• Diversificarea ofertei de servicii – reluarea ingrijirilor la 
domiciliu si a programelor nutriṭionale

• Continuarea atragerii de fonduri pentru acoperirea
serviciilor

• Imbunǎtǎţirea politicii de personal si retenția
angajaţilor

• Cresterea numarului de pacienti “captivi”

• Exploatarea sistemului in limitele legale

Dr. Dan Malciolu



Va multumesc!

dan.malciolu@hospice.ro


