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Introducere



Prognosticul

• Parte esențială a îngrijirilor paliative 

• Constă din două aspecte: 
• Estimarea speranței de viață (foreseeing)

• Cunoștințe despre istoria naturală a bolii, influența diverselor tratamente, aprecierea
factorilor individuali

• Experiență, intuiție

• Metode obiective, instrumente de evaluare a prognosticului

• Comunicarea prognosticului (foretelling)
• Comunicare clară, compasiune, discuții multiple

• Proces care este revizuit și rafinat continuu



Importanța prognosticării



Estimarea speranței de viață este importantă pentru:

• Decizii clinice referitoare la tratamentele posibile

• Stabilirea eligibilității pentru diferite tratamente – de ex. 
sedarea paliativă

• Stabilirea planului de îngrijire: planificarea obiectivelor, 
etapelor și locului de îngrijire

• Identificarea cât mai precoce a nevoii de paliaţie

• Asigurarea unei tranziții progresive de la tratamentele cu scop
curativ sau modificatoare de boală spre abordarea paliativă si 
tratamente cu scopul principal de paliație







• Mulți pacienți și familiile lor vor să cunoască mai multe detalii despre 
evoluția naturală a bolii, despre speranța de viață pe care o au, dar 
mai ales au nevoie de asigurarea că nu sunt abandonați și că nu vor 
suferi

• Un răspuns onest la întrebarile  pacienților (ce, cum, când) permite 
începerea discuțiilor despre:
• obiectivele de îngrijire

• luarea unor decizii informate despre planul de îngrijiri (colaborare)

• prioritățile și planificarea mai bună a timpului rămas 

• Un răspuns onest poate de asemenea:
• evita apariția conspirației tăcerii

• dezvolta un sentiment de încredere în echipa de îngrijire 

• poate asigura creșterea calității vieții pacienților, diminua frica de moarte

• Advance Care Planning (planificare in avans a îngijirilor), directive 
medicale anticipate, testament, planificarea succesiunii



De ce:

• Stabilirea eligibilității pacienților pentru diferite programe de paliație:  

de exemplu hospice, echipe specializate de îngrijiri paliative
• Nevoi crescute de a defini criterii de eligibilitate, care se bazează parțial și pe

prognostic, datorită creșterii disponibilității serviciilor de îngrijiri paliative

• Exemple: hospice in USA = 6 luni; residențe de îngrijiri paliative în Quebec = 3 
luni

• Compassionate care leave

• Participarea la proiecte de cercetare



Evaluarea prognosticului



Estimarea prognosticului

• Necesită cunostințe si abilități:
• Traiectoria naturală a diverselor maladii

• Unele boli sunt asociate cu prognostic rezervat chiar de la diagnostic

• Date statistice în functie de tipul și stadiul de cancer (ex.: Surveillance, Epidemiology, and 
End Results (SEER) Program)

• Modificările ce pot fi produse de tratament

• Factori specifici fiecărui pacient (comorbidități, complicații, factori
sociali, etc.)

• Experiență, intuiție

• Estimare – precizia estimării poate fi îmbunătățită

• Instrumente obiective: scale, scoruri, index

• Majoritatea studiilor = în cancer

• Acuratețe mai mare in faza finală



Traiectoria naturală

• Diferite modele, declinul funcțional diferă în funcție de tipul de boală

Murray, S. A et al. BMJ 2008;336:958-959



Prognostic – evaluare clinică

• Estimarea subiectivă a prognosticului (predicția clinică de 
supraviețuire) este exactă în aproximativ 20% din cazuri (30% erori: 
experti), fiind de cele mai multe ori prea optimistă (2/3 )

• Folosește discernamântul clinic

• Cu toate limitările, predicția clinică a prognosticului rămâne utilă în 
practică

• «Intrebarea surpriză»: ați fi surprins dacă pacientul ar muri in 
următorul an?
• Răspunsul este intuitiv, integrând factori clinici care țin de boală sau

pacient (vârstă, antecedente, comorbidități, tratamente anterioare),  cu
factori sociali (support social), psihologici (factori care dau o imagine 
completă a deteriorării) și cu experiența clinică

• Recomandată ca instrument de screening pentru identificarea precoce a 
nevoilor de paliație



Statusul funcțional

• Unul din cei mai importanți factori asociați cu durata de supraviețuire, mai 

ales în stadiile avansate ale bolii (cancer și non-cancer)

• Viteza declinului funcțional: informație foarte utilă 
• Ipoteza: viteza de deteriorare funcțională are tendința să fie constantă în faza

terminală

• Schimbare de la o lună la alta: speranța de viață formulată în termeni de «luni»; 
schimbare zilnică : prognostic de câteva zile

• Important:  distincție între cauze reversibile și ireversibile ale declinului funcțional

• Instrumente folosite pentru evaluare







 Durata mediană de supraviețuire:

 PPS 60-70%: 108 zile

 PPS30-50%: 41 zile

 10-20:  6 zile

Aproximativ 10% din pacientii cu PPS  50% supravietuiesc mai mult de 6 luni



Scoruri prognostice

• Acuratețea estimării poate fi îmbunătățită folosind concomitent:
• statusul de performanţă

• indicatori clinici generali și specifici de declin

• parametri biochimici sau hematologici

• metode obiective, validate, de a calcula scoruri prognostice: PPI, PaP, PaP-D, GPS 
(Glasgow Prognostic Score)



 PPI < 4: speranța de viață > 6 săptămâni

 PPI  6: speranța de viață < 6 săptămâni 

 PPI > 6: speranța de viață < 3 săptămâni





• Glasgow Prognostic Score







Prognosticarea in boli oncologice

• Majoritatea datelor din literatură despre prognosticare provin din studii
în boli oncologice avansate

• Evoluţia mai predictibilă, dar cu unele excepţii

• Factori prognostici dependenţi de caracteristicile tumorii (mai puţin 
importanţi în boala avansată) 

• Rezultate de laborator: leucocitoză, limfopenie, anemie, 
hipoalbuminemie, LDH , CRP 

• Instrumente validate: ex. PaP, PPSv2, PPI, GPS



Prognosticarea in boli oncologice

• Simptome și semne asociate cu speranţa de viaţă mai scurtă: declin
funcţional, delirium, dispnee, cașexie-anorexie, disfagie, disfuncţie
cognitivă

• Circumstanţe asociate cu prognostic defavorabil:
• Metastaze multiple (hepatice, cerebrale, pulmonare)

• Hipercalcemie refractară

• Hemoragii tumorale

• Insuficienţă medulară osoasă(fără transfuzii)

• Insuficienţă hepatică



Prognosticarea in boli non-oncologice

• Dificultăţi mai mari

• Traiectoria bolii mai putin previzibilă, mai multe fluctuaţii, risc mai mare 
de deces brusc

• Ingheţarea prognosticului

• Indicatori generali de prognostic defavorabil: declin funcţional, 
malnutriţie, hipoalbuminemie

• Debilitate / demenţă sau insuficienţă de organ: indicatori specifici de 
prognostic rezervat



Comunicarea prognosticului



• „Doctore, cât mai am (de trăit)?“ – important de clarificat sensul
intrebării, validarea importanței întrebării

• Comunicare clară, cu compasiune, timp pentru întrebări

• Dezvăluirea adevărului cu privire la boala incurabilă și la prognosticul 
nefavorabil poate fi o problemă pentru unii profesioniști – sentiment 
de vulnerabilitate, hopelessness

• Abordarea onestă a incertitudinii: recunoașterea incertitudinii, 
verificat cu pacientul cât vrea să știe

• Prognosticul formulat în termeni probabilistici, sau de ex. zile –
săptămâni, nu interval de timp exact

• Abilități de comunicare a veștilor proaste și de rupere a conspirației
tăcerii

• Comunicare eficientă cu pacientul și cu familia - proces continuu, 
limbaj adaptat

• Aspecte culturale, sociale





Concluzii

• Factor important din motive clinice, etice, organizaționale

• Acuratețe  aproximativ 20%, atenție la capcane

• Proces care este revizuit și rafinat continuu, factorii prognostici pot 
evolua în timp

• Complicațiile sau schimbările în tratament pot schimba evoluția
bolii temporar sau permanent

• Apropierea morții poate fi greu de recunoscut, mai ales în bolile
non-oncologice, dar de obicei în starea terminală statusul
funcțional se schimbă semnificativ (important = viteza schimbării)

• Folosirea unor metode obiective poate îmbunătăți precizia
prognosticării



Concluzii

• Intrebarea „Doctore, cât mai am de trăit?“ se referă de multe ori
nu numai la cantitatea timpului ramas, ci și la calitatea îngrijirilor

• Abordare onestă a incertitudinii, modul de comunicare

• Atenție la aspectele culturale și diferențele individuale, nu toată
lumea vrea informații despre prognostic

• De obicei, în apropierea morții, pacientul vrea mai puține
informații, iar familia are nevoie de mai multe informații

• Păstrarea speranței, « Hope for the best, but prepare for the 
worst »



Mulțumesc!


