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“Felul in care oamenii mor, ramane in 

memoria celor care vor trai mai

departe”

Cecily Saunders



INRODUCERE

• Îngrijirea terminală(IT) este parte a IP oferită în ultimele

zile de viaţă, 

• atunci când devine evident că bolnavul nu mai are de trăit

decât ore sau zile



IT  Provocare….???

problemele etico-medica

Staful Medical Familiile

iminenta pierdere

IT

Provocare



Scopul

• abordarea IT  

• copil în unitatea cu paturi, 

• adult in unitate de tip hospice şi de spital, 

• domiciliu - protocolul ?

• integrând şi aspectele emoţionale din cadrul parteneriatului

familie- pacient- echipă medicală.



Obiective

• protocolului de fază terminală in diferite locaţii

• Spital –copii/oncologie

• Spital -Oncohelp

• Hospice

• domiciliu

• impactul IT pe personal! 

• componentei emoţionale !!



IT PEDIATRICA

“Nu toţi oamenii pot face lucruri măreţe, dar oricine poate face 

ceva mic cu multă dragoste” Maiaca Tereza

Dr Boeriu Estera



ASEMANARI../DIFERENTE ...- IT P/ IT A

VALOAREA 

VIETII

CALITATEA 

VIETII

SCOPUL 

VIETII

ITP/ ITA

MOARTEA



Asemanari – IT P/A

• Intelegerea naturii problemelor- Nevoi

• Doliu

• Apecte etice

• Abordarea holistica

• Tinem cont de circumstantele individuale

Nathan I. Cherry. The problem of suffering. The challenge of palliative 

medicine Oxford Textbook of Palliative Medicine, p2-21, 2006



ASPECTE-Nevoi

SPIRITUALE

ASPECTE-Nevoi

SOCIALE
ASPECTE-Nevoi

EMOTIONALE

ASPECTE-Nevoi

FIZICE

SUFERINTA

COPII



AH - în  IT P/A…

Evaluare P+F

MEDIC

PSIHOLOG
CONSILIER 

SPIRITUAL

ASISTENT SOCIAL

PACIENT+FAMILIA



Diferente…. Dificultăţi….

• IT P trebuie sa tina cont de:

• virsta

• stadiu de dezvoltare

• de echilibrul psiho-emotional

• de aspectele sociale si spirituale

• Doliul si managenetul lui la copil trebuie sa fie in serviciile de 

IPP

• AH P - particulara, compasiunea in ingrijire



COPILUL 

BOLNAV

PARINTI, 

FAMILIE

FAMILIA 

EXTINSA

COMUNITATEA

PRIETENI

STAFFUL
MEDICAL



SCOPUL IT P

AH P - ONESTITATE

asigurarea unei cât mai bune

calităţi a vieţii

PACIENT+ FAMILIE

CONFORT

&

DEMINITATE



INGRIJIRE CURATIVA

INGRIJIRE PALIATIVA

INGRIJIRE CURATIVA

INGRIJIRE PALIATIVA

INGRIJIRE CURATIVA

INGRIJIRE CU EXPECTANTA DE 

VIATA
INGRIJIRE DE MAXIMALIZARE A 

CALITATII VIETII SI A 

CONFORTULUI

INGRIJIRE DE SUPORT A FAMILIEI

INGRIJIRE 

INAINTEA 

MORTII
INGRIJIREA DE DOLIU

Asemanari.....Modele de ingrijire



Dificultăţi- ce tin de copil

❑Vârsta şi nivelul cognitiv

❑Aşteptările copilului/adolescentului

❑Experienţa preexistentă

❑Comportamentul celor din jur

❑Starea emoţională/frica de moarte

❑Factori educaţionali şi culturali

❑Prezenţa sau absenţa mamei& familia

❑Simptome necontrolate

❑

Dificultăţi..ITP



Situaţii critice în stadiul terminal

Stadiu terminal,  probleme complexe etico-medicale de abordare 

• pacientului, 

• a familiei,  

• a staff-ului medical.



• fiecare copil cu cancer avansat trebuie sa-si exprime

• valorile ,

• scopurile

• preferintele si

• sa participe la luarea deciziilor

Hinds PS, Drew D, Oakes LL, Fouladi M, Spunt SL, Church C, Furman WL

End-of-life care preferences of pediatric patients with cancer. J Clin Oncol. 2005 Dec 

20; 23(36):9146-54.



IT….

• Strategia de suport al adolescentului trebuie dezvoltata si

evaluata in functie de

• gandul,(My Thoughts)

• dorinta, (My Wishes)

• verbalizarea (My Voice )

• (Development and evaluation of age-appropriate strategies to My Thoughts, My 

Wishes, My Voice advance care planning tool for adolescents)

Wiener L, Zadeh S, Battles H, Baird K, Ballard E, Osherow J, Pao M

Allowing adolescents and young adults to plan their end-of-life care. Pediatrics. 

2012 Nov; 130(5):897-905.



• intoducerea IP de la dg este f. imp.

• in studiul Pediatric Palliative Care Research Network, 70% 

din copii au fost in viata la 1 an de la prima consultatie de 

paliatie

• (With early implementation, even before prognosis is established with certainty, the 

duration of pediatric palliative care provision may be long.)

Feudtner C, Kang TI, Hexem KR, Friedrichsdorf SJ, Osenga K, Siden H, Friebert SE, 

Hays RM, Dussel V, Wolfe J

Pediatric palliative care patients: a prospective multicenter cohort study. Pediatrics. 

2011 Jun; 127(6):1094-101.



Parintii..

Suferinţa şi eforturile părinţilor

• Negare: dificultatea acceptării bolii şi a prognosticului 

• Supărare şi învinovăţire

• Negociere - Demersuri pentru a salva

• Tristeţe – neajutorare

• Acceptare (doliu anticipat) 

• Reacţiile specifice descrise de Elisabeth Kübler-Ross



Dificultatile-staffului

- aspecte medicale

• Neputinta vindecarii/esecul terapeutic

- aspecte emotionale

• Confruntarea cu moartea/neacceptarea

• Dezamagirea /frustrarea

Provacari /Probleme -staff 



Situaţii critice în stadiul terminal

Momentul opriri tratamentului curativ:

- greu de decis,

- greu de acceptat ptr. familie şi pacient,

- încheierea terapiei curative nu abandonarea bolnavului.



IT P

Protocoalele de IT

• proceduri specifice, standardizate de aplicare,

• componenta emoţională - poate fi mai greu gestionată.



Comunicarea

-verbala

-nonverbala

-ascultarea

“Children, just like adults, need to know their life has purpose and 

meaning.

Letting them know the effect their short life had on others is important to 

them.

And finally, children may also need to say good-bye.

Watch their communication.

They may want to decide who can have their toys, dolls, trucks and books”).



Pregatirea Copilului ptr. Death

• este posibila,

• dificile sarcini cu care familia si parinti se intilnesc

• Copilul trebuie sa stie ca moartea nu i-l va rani ca nu va avea

durere ptr ca va fi tratata .

• (Most parents report that making funeral plans and other 

• Conveying to the child that he or she won't be alone as they near the end and that parental 

support and love will continue even afterward can be most helpful to a dying child. 

• arrangements ahead of time can be helpful and greatly reduce the stress they feel at the time of 

their child's death).



Material

• in perioada ianuarie 2014- sept 2018

• nr de 81.945 internari- din 314 decese

• 63 de pacienti

• varsta 1luna- 60 de ani

• pe sex  26 f/ 37 m

• mediu U 33/30 R





P.D., 19a, 

G=80 kg,   T=18o cm

urban

Fara AHC,APP

feb 2018

IB: 1 luna - adp. axillar 3/1,5 cm 

- adp. occipital 1,5/1,5 cm, 

aderent, nedurero

Caz clinic



L: 2 700/mm3

TR: 78 000/mm3

LDH: 737U/L

Blasti periferie: 11%

PM blasts: 28%

imunofenotiparea : 45% T cell lymphoblasts

(CD45+, CD3+, CD7+, CD10+, CD 5+, CD2+, CD 34+)

none rearrangement detected by PCR

LCR: 19% blasti atipici

Dg :LAL T cu determinari cerebrale

Paraclinic

Trat -ALL- BFM 2002 - induction



EV

Z 8 

<1000 blast/micro

LCR –NU Blastl

Z33

M2

LCR –NU blast

Z54

Parestezie ram mandibulara

Hiperplazie gingivala

Multilpe formatiuni infiltrative 

-pe scalp 

-masa musculara

PM : 50%blasti  of atipici

o popupatie heterogena f 

.greu de interpretat

●imunopfenotipare: 48% ALL-T cu anoamlii

absenta TCR, (numai10% TCR + =T ). Cu 

celule+CD56=mielodisplazie, CD 13+, 

MPO+, CD 34+

RECADERE

DG



Biopsia Gingivala()

-aspectul histopatologic si imunohistochimic a relevat

infiltrate cu mielomonocite –LAM M5

-Sunt putine cazuri cu “switching the leukemic line “la pacienti cu ALL T

- “switch”- intilnita la 6-9% din recaderi, frecvent la pacienti pediatrici

CT Craniu()

Multiple formatiuni infiltrative la nivel de lobului sting  frontal, mezencefalului si cerebelului

Ruiz-Delgado GJ et al., Lineage switch from acute lymphoblastic leukemia to myeloid leukemia,

Medicina Universitaria 2017



DECES
DIABET

ZAHARAT

Iatrogen

LAL 

T 

SNC

Z 1 Z8 Z15 Z33 Z54

R+ RECIDIVA

+switch line

Z70

ABORDARE  HOLISTICA  

CURATIVA ABORDARE 

PALIATIVA

INGRIJIRE 

TERMINALA



Evolutie…



Provocari….   Dileme???

• Medici & stafful

• -dg /prog

• -parcursul boli ev. si complicatiile(DZ,singerarile) 

• -elucidarea dg la recadere

• -indicatia de transplant medular de la donator inrudit

• -compatibilitatea cu sora

• -biopsia gingivala

• -CT –determinarile cerebrale

• -tratamentul care nu a functionat



Provocari/Probleme

• Probleme etice la 
sfarsitul vietii

• intreruperea 
tratamentului curativ,

• inceperea terapiei
paliative si a IT

• intreruperea hidratarii in 
stadiul terminal

• neaplicarea manevrelor 
de  resuscitare 



Provocari/????? staff

• Familia -vazuta de personal

• -singurul baiat

• -echilibrata, suportiva, implicata, si credincioasa

• Mama- protectiva

• Tata  - accepta greu dg

- are o relatie speciala cu baiatul

- il ingrijea si a sta in spital

“am avut cel mai bun timp din 

viata alaturi de copil “

- copilul moare tata tinindu-l de mina



Pacientul vazut de personal

• A dorit - se comunice dg si prog lui inainte familiei

• A fost un sportiv de performanta

• A luptat cu boala fiind convins ca invinge

• A fost deosebit de rabdator

• A acceptat recaderea si ne-a spus “fiecare zi eu o iau asa cum 

vine”

• A dorit sa aiba un timp privat cu preotul lui la biserica

• A avut parte de o surpriza placuta cu acesta ocazie

• A revenit la spital cu un spirit schimbat, linistit, impacat

• A decedat la o saptamina dupa acest eveniment

• Timpul de IT pana la deces-spital



Apecte psiho-emotionale

• Multe aspecte - vointa (de a-si continua stilul de viata

chiar daca era bolnav)



Sunt multe de spus despre Dani a fost un copil special inca de mic.

O viata curata din toate privintele dar mai ales din momentul in care s-a 

imbolnavit, toate calitatile lui bune s-au accentuat , au iesit si mai bine in 

evidenta. 

A stiut de la inceput de gravitatea bolii dar nu a disperat , a fost foarte optimist 

, credincios si curajos.  

A fost mai ingrijorat de ceilalti decat de el. Dana , sora mai mare a lui Dani era 

pe punctul de a naste iar Dani a spus :

,,Nu-i spuneti la Dana ce boala am, spuneti-i ca am doar o infectie , ca sa poata

naste linistita".

Intr-o seara am mers la Dani eu si sotia mai suparati, necajiti. Cand ne-a vazut

asa Dani a zis:

,,Plecati si intoarceti-va inapoi cu o alta atitudine , la mine sa nu veniti ca la 

inmormantare, eu ma mentin pozitiv si veniti voi la mine cu atitudinea asta

pesimista , daca mai veniti asa mai bine nu veniti".

Intr-o alta zi vazandu-ma mai abatut mi-a zis :,,Tata fa-ti tu treburile tale ca

orice s-ar intampla viata merge inainte " .

Mi-a spus multe lucruri care imi vor ramane mereu in minte si in inima , el 

parca incerca intr-una sa ma pregateasca , sa fiu tare si sa merg mai departe in 

viata indiferent de ce se va intampla .

TATA…



Am sa scriu mai jos cateva din spusele lui .

,, Nu mai fi asa suparat, nu te mai ingrijora atata ca oricum nu poti
schimba lucrurile oricat te-ai ingrijora"

,,Oricum aici e bucata scurta a vietii dincolo e partea lunga"

,,Daca as putea da boala mea la altcineva , nu as da-o este a mea si
......... ,,Maine o fi mai bine ".

,,Tata nu mai fii asa dramatic astepti orice veste vai....de parca sta sa
moara cineva fii altfel nu mai fii asa ingrijorat ,ai spus ca ,crezi unde

ti-e credinta??"

,,Iau fiecare zi asa cum vine, fiecare zi isi are rezolvarea ei “

Am vorbit multe cu Dani in cele trei luni cat a fost bolnav ne-am 
cunoscut si mai bine ,am vazut adevaratul caracter ,puterea si

credinta lui Dani.

Ultimele cuvinte care le-a rostit catre mine inainte de a intra in coma 
au fost : 

,, Tata, mana" si l-am tinut de mana .



Calitatea vieti IT

• Simptome la sfirsitul vietii au fost controlate

• A intrat in coma si apoi a decedat

• Familia a fost impacata si a multumit personalului

• Personalul - ? – sentiment de neputinta si frustrare

• - infringere

• - impresionat de personalitatea lui

• - a fost un model de infrunta mortea cu 

cerdinta



Provocari …IT pediatrica

• Doliul

• - doliu anticipativ cind au aparut complicatiile finale

• - am prticipat la serviciu funerar

• - intilniri cu familia

• - tatal avind - mai multe ??

• -Este devastat si are ??? viz a vi de Dumnezeu?

• -A dorit sa vorbesca cu fiecare Dr in privat

• -Sora mai mica a suferit ca D. a fost bolnav dar a mers la 

Dumnezeu

• -Mama a fost persoana puternica



Dileme..

În momentul morţii, nu vom fi judecaţi după numărul de fapte 

bune pe care le-am făcut şi nici de diplomele pe care le-am 

dobândit. 

Vom fi judecaţi numai după iubirea pe care am pus-o în 

acţiunile noastre. 

Maica Tereza de Calcutta



Multumesc

“ In Memoriam PD”

•



ASPECTE ALE ÎNGRIJIRII

TERMINALE ÎN UNITATEA

CU PATURI

Asociaţia Oncohelp Timişoara

Dr. Nagy Dana



Prezentare Asociaţia Oncohelp

• Centrul de Oncologie Oncohelp cuprinde compartimentele de 
Oncologie, Îngrijiri Paliative, Hematologie, radioterapie şi
radiologie, Gastroenterologie, UTS;

• Compartimentul de Îngrijiri Paliative are în structură 20 paturi în
regim de spitalizare continuă, abordarea terapeutică este
multinodala – echipa interdisciplinară dar şi echipa lărgită
(oncolog- radioterapeut - medicină paliativă) – astfel încât
serviciile medicale de tip paliativ devin complexe, iar paliativ si
curativ se acompaniaza;

• Ingrijirea terminala ocupa o parte importanta a activitatii
medicale din sectia de Ingrijiri Paliative, in cursul anului 2017 
fiind inregistrate 247 decese, aprox 40 %, din totalul internarilor
645 pacienti.





End of life Care Good Practice Guide –

Model NHS - Anglia



Ingrijirea la sfirsitul vieţii – NHS Anglia

• Este vorba despre individ şi despre cei importanţi pentru

ei

• Este vorba depre asigurarea nevoii de îngrijire şi de 

îngrijire paliativă pentru cei cu boli incurabile progresive, 

de a trăi cât mai bine, uşor sau confortabil până mor

• Este posibil să fie nevoie de asistenţă in ultimul an, luni

sau zile de viaţă



Cheia recomandată pentru stafful medical 

– NHS Anglia
• Abilitati de comunicare

• Evaluarea holistica

• Planificarea anticipata a ingrijirii

• Ingrijirea ingrijitorilor

• Prioritati pentru ingrijirea terminala

• Servicii breavement

• Legea capacitatii mentale



Protocol stare terminala IP Romania

1. Evaluarea prezentei starii terminala

2. Discutarea cu pacientul si / sau familia a planului de ingrijire

3. Schimbarea modului de administrare a medicatiei

• Prescriere medicatie pentru controlul simptomelor

• Reevaluare in dinamica tratament

• Intreruperea interventiilor neadecvate, inutile

4. Asigurarea si verificarea kit-ului de medicatie pentru starea

terminala

5. Reevaluarea simptomelor

6. Intensificarea masurilor vizand confortul

7. Sustinerea ritualurilor cu insemnatate culturala pentru pacient

8. Sprijin si informatii pentru familie referitoare la formalitatile de 

deces



Cazul 1
Pacient JAV, 67 ani, este diagnosticat in 01.2013 cu neoplasm hipofaringe drept. A efeectuat

terapii oncologice specifice – chimioterapie, radioterapie- iar datorita progresiei locale in 2017 
s-a practicat traheostoma de necesitate si gastrostoma de alimentatie

- perioada 27 aprilie 2018 – 07 mai 2018 prezinta prim ainternare in Clinca Ingrijiri paliative. La 
internare prezinta stare generala grava, casexie secundara, afonie si hipoacuzie bilaterala cu 
realizarea comunicarii prin intermediul apartinatorilor, sangerare activa din tumora cu 
extravazare pe traheostoma si la nivelul cavitatii bucale, anemie secundara posthemoragica Hb
5,2 g/dl, constient, valori TA mici, respiratie regulata tahipneica. Se administreaza tratament
suportiv si intensiv – substante coloidale, substitutie hematopoietica MER, PPC, hemostatice, 
hemostaza locala. Se obtine stoparea hemoragiei si corectarea partiala a anemie
posttransfuzional Hb 8,9 g/ dl

- perioada 25.05.2018 – 26.05.2018 a II a internare in Clinica Ingrijiri Paliative. La internare-
constient, sangerare abundenta din tumora hipofaringe, de 2 zile la domicliu, cu Hb 3,7 g/ dl . 
Sotia a solicitat serviciul 112 care a considerat cazul terminal, dar aceasta a insistat pentru
internare, tinand cont ca a depasit cu bine un episod anterir hemoragic. Se administreaza
tratament intensiv antihemoragic, sustinere functii vitale, substitutie hematologica. Se mentine
sangerearea abundenta cu soc hemoragic si deces in 26.05.2018 ora 20 .

Cerinte:

• ne impartim in 3 grupe si discutam aplicarea protocolului de faza terminala la acest caz
• pentru domiciliu, hospice, unitate IP de spital

• particularitati, asemanari/ deosebiri, avantaje/ dezavantaje

• Concluzii



Cazul 2
Pacient BI, 53 ani, mare fumator, cunoscut cu BPOC std IV si insuficienta

respiratorie cronica secundara, este diagnosticat in septembrie 2018 – imagistic, 
bronhoscopie cu prelevare biospie bronsica – cu neoplasm bronho-pulmonar. 
Investigatiile pentru stabilirea diagnosticului pozitiv au trenat aproximativ 1 ,5 luni, 
iar cand s-a prezentat la oncolog era deja cu stare generala alterata, ECOG ¾, 
fenomene severe de insuficienta respiratorie cu SO2 mici 80 – 85%, 
oxigenodependenta, cianoza orala si a extremitatilor, atfel inact se efectueaza
recomandarea de Ingrijire Paliativa.

- Perioada 14.09.2018 – 18.09.2018 internare Ingrijiri Paliative. Starea pacientului
se deterioreaza marcat cu aspect de faza terminala din 17 septembrie.

Isi exprima ultima dorinta de a mai fuma 1 tigara, intreaba cand moare si daca
poate merge acasa. Sotia si cei 2 copii majori ezita, pacientul decedeaza in spital
in data de 18.09.2018 cu familia alaturi.

Cerinte:

• aplicare protocol de faza terminala pentru domiciliu , hospice si unitate cu paturi

• explorati preferinta exprimata de pacient pentru locul decesului si compabilitatea
ei cu realitatea

• concluzii



Unde vor pacientii cu boli terminale sa

moara
• Numeroase studii au sugerat ca moartea la domiciliu este

cea mai comuna alegere a pacientilor de a se exprima, 

dar aceasta preferinta devine mai putin pronuntata pe

masura ce se apropie moartea

• Pacientii recunosc ca realitatea este incompatibila cu 

preferinta lor – de exemplu nu vor sa fie o povara pentru

familiile lor sau exista constrangeri diverse

• Preferintele locului de deces sunt in mod tipic dinamice si/ 

sau incomplet definite

• Preferintele evolueaza si se pot schimba
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ÎNGRIJIREA PALIATIVĂ LA 

SFÂRŞITUL VIEŢII ÎN 

HOSPICE

Dr. Marusteri Oviudiu



Sfârşitul vieţii în hospice

• Hospice: ultima dată acasă …..   O altfel de casă



Sfârşitul vieţii în hospice

E o casă pe o stradă în mijlocul unui oraş



… cu  o terasă unde să

poţi depana amintiri

… unde să poţi privi 

un copac



.. sau mai mulţi 

copaci

.. Unde să auzi apa 

cum curge



… să poţi mirosi o floare

.. Să poţi sta pe o bancă

la umbra cu psihologul 

tau



.. Locul unde te poti ruga

… dar mai ales locul 

unde sa-ţi alini suferinţa



Aici lucreaza o 

echipă: medici, 

asistente, infirmiere, 

psiholog, asistent 

social, femeie de 

servici, preoţi, 

voluntari. Această

echipă devine 

completă atunci 

când se adaugă

familia pacientului.



Uneori ne bucurăm împreună!

Sau totul se reduce la 

lucruri simple.



Alteori e mai complicat.



… sau foarte complicat



Alteori e tainic şi cutremurător…dar suntem 

alături!



Sfarsitul vietii e continuarea 

drumului spre Iubire care este 

Dumnezeu!



Prezentare de caz
• Pacienta MS, 68 de ani, cunoscuta cu neoplasm pancreatic din iulie-

august 2018 pentru care nu a urmat tratament oncologic dar aflata in 
evidenta oncologica, se prezinta pentru a fi internata in hospiceul nostru 
pentru prima data in august 2018.

• La internare prezinta ECOG 3, durere abdominala sub tratament cu 
morfina hidroclorica 40 mg/zi, anxietate, insomnii, pirozis greata, 
cunoaste boala.

• Ca si antecedente heredocolaterale semnificative retinem ca tatal a 
decedat de neoplasm gastric.

• Pacienta a mai suferit un TBC pulmonar in copilarie, o apendicectomie si 
o ocluzie intestinala operata in urma cu 18 ani

• Este pensionara, nefumatoare, potator ocazional.

• Pacienta are doua fete majore care lucreaza in strainatate, este 
casatorita, locuieste cu sotul care este activ si implicat in ingrijire dar cu 
o personalitate de tip paranoid care a dus la o situatie de tensiune in 
cuplu si in relatia cu fetele. Nu are nepoti. Una dintre fete este casatorita. 
Situatia materiala peste medie.

• La examenul clinic prezinta o stare generala usor in influentata, paloare, 
casexie,  cicatrice xifopubiana recenta postchirurgicala (laparatomie 
exploratorie), abdomen destins de volum prin ascita secunadara si 
meteorism, ficat la 2 cm sub rebord, tranzit intestinal prezent.



Prezentare de caz

• Interventia hospice s-a focusat pe:
• Nevoile fizice: ajustarea dozelor de opioid  major pana la 160 mg 

la 24 h sc, coanalgezice, antiinflamator steroidian, antispastice, 
antisecretorii gastrice, stabilizator de membrana neuronala, 
fermenti digestivi, reglatori de tranzit, benzodiazepine, diuretic;

• Nevoile psihoemotionala: psihoterapie pentru pacienta si sot. La 
sfarsitual internarii accepta boala si prognosticul dar relatia 
ramane tensionata intre sot si fete. Incepe sa acepte vizite ale 
prietenelor. Persista intrebarile despre cum va fi? cat va fi?

• Nevoile spirituale: este chemat duhovnicul personal care o 
spovedeste si i se fac maslu si rugaciuni.



Prezentare de caz

• Se externeaza dupa 3 saptamani ameliorata ca simptomatologie.

• Se reinterneaza dupa o luna in 04.10.2018 cu urmatoarele acuze:  ECOG 
4, “domnule doctor sunt gata, am venit sa mor” , varsaturi in zat de cafea, 
icter, gratra, inapetenta, tulburari e somn.

• Fata de internarea anterioara remarcam ca durerea  este controlata, sotul 
vine impreuna cu fetele.

• Interventia se face axat pe nevoile fizice: antiemetice de tip periferic si 
central, antalgic major 160mg/zi, antisecretorii, pev . In evolutie pacienta 
devine comatoasadupa o zi: Interventia psihoemotionala se face prin 
psihoterapie la sot si fete. Acestea inteleg ca nu o mai pot duce la terapie 
in Austria cum planuiau initial si accepta prognosticul de moarte iminenta. 
Hospiceul devine locul de intalnire cu tatal. Interventia spirituala o face 
duhovnicul personal al pacientei care citeste rugaciuni si cosiliaza familia. 

• A treia zi de la a doua internare pacienta decedeaza. Este prezent doar 
sotul . Fetele sunt anuntate in tip ce erau pe drumul de intoarcere spre 
Austria.



Provocari la sfarsitul vietii in hospice

• Acceptarea si mobilizarea la internare pentru cazurile
terminale – logistica si disponibilitate

• Comunicarea vestilor proaste, mai ales atunci cand
evolutia nefavorabila a bolii a decurs foarte rapid.

• Acceptarea unei situatii si a unui prognostic nefast.

• Mobilizarea si reunirea familiilor dizarmonice.

• Cazurile terminale fara investigatii foarte amanuntite .

• Cazurile cu posibile implicatii medico-legale

• Cazurile pacientilor foarte tineri sau cu multiple internari in 
hospice



Aspecte pozitive in hospice

• Spatiul generos si familiar.

• Personal cu experienta pentru ingrijirea cazurilor
terminale.

• Teritoriul neutru ce faciliteaza prezenta tuturor
membrilor familiilor pacientilor si a a prietenilor
acestora.

• Psihoterapie si asistenta spirituala pentru pacienti
si familiile acestora.

• Dotari adaptate pacientilor terminali (totul se 
gaseste la parter, capela, posibilitatea de a iesi cu 
patul etc) 



Ingrijirea paliativa la sfarsitul vietii in 

hospice
•

• Sfarsitul vietii e contiunuarea drumului spre Iubire , care este Dumnnezeu .
• PSALMUL 90 (89)
• Fragilitatea omului

• 1 Rugăciune. A lui Moise, omul lui Dumnezeu.

• Doamne, tu ai fost [locul] nostru de refugiu

• din generaţie în generaţie.

• 2 Mai înainte de a se fi născut munţii,

• mai înainte să fi fost plămădite pământul şi lumea,

• din vecie şi până în vecie tu eşti Dumnezeu.

• 3 Tu îl faci pe om să se întoarcă în ţărână,

• tu ai spus: „Întoarceţi-vă, fiii lui Adám!”.

• 4 Pentru că, în ochii tăi, o mie de ani sunt ca ziua de ieri, care a trecut,

• şi ca o strajă de noapte.

• 5 Îi iei ca un şuvoi; sunt ca un vis;

• 6 dimineaţa sunt ca iarba care creşte;

• dimineaţa înfloreşte şi creşte,

• seara este cosită şi se usucă.

• 7 Iar noi suntem consumaţi de mânia ta

• şi suntem îngroziţi de furia ta.

• 8 Ai pus fărădelegile noastre înaintea ta

• şi cele ascunse ale noastre, în lumina feţei tale.

• 9 Căci din cauza mâniei tale, toate zilele noastre au apus

• şi anii noştri se consumă ca o suflare.

• 10 [Numărul] zilelor anilor noştri ajunge la şaptezeci,

• iar pentru cei în putere, la optzeci,

• însă, în cea mai mare parte, nu sunt decât trudă şi chin,

• pentru că trec repede şi noi ne ducem.

• 11 Cine cunoaşte puterea mâniei tale şi a furiei tale,

• aşa cum se cuvine celui care se teme de tine?

• 12 Învaţă-ne să numărăm zilele noastre,

• ca să dobândim înţelepciunea inimii!

• 13 Întoarce-te, Doamne; până când?

• Ai milă de slujitorii tăi!

• 14 Satură-ne dis-de-dimineaţă cu bunătatea ta, ca să tresăltăm de bucurie

• şi să ne veselim în toate zilele vieţii noastre!

• 15 [Umple-ne] de veselie tot atâtea zile câte ne-ai umilit

• şi tot atâţia ani câţi am văzut răul!

• 16 Fă ca slujitorii tăi să vadă lucrarea ta

• şi fiii lor, maiestatea ta!

• 17 Bunăvoinţa Domnului Dumnezeului nostru, să fie asupra noastră!

• Fă sigură pentru noi lucrarea mâinilor noastre!

• [Da], fă sigură lucrarea mâinilor noastre!

•

•



Concluzii

• Î T rămâne o parte importantă a Î P, 

• în baza protocoalelor gestionarea cazurilor se realizează

competent, profesionist,

• dar se menţin teama, incertitudinea, suferinţa

sufletească, angoasele determinate de proximitatea

morţii, marele necunoscut, sau sentimente de acceptare

şi confort pentru că moartea deşi ne distruge fizic, ea dă

sens vieţii noastre.


