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MĂLINA DUMITRESCU este de formație profesor, 
cu diplomă de traducător în limba engleză și master 
în Managementul și strategiile îngrijirilor paliative. 
Este membru fondator în Asociația Națională de 
Îngrijiri Paliative și a fost aleasă președinte la 
Adunarea Generală a Asociației din data de 25 
octombrie 2013. Este persoana-resursă cu cea mai 
vastă experiență în istoria îngrijirii paliative în 
România, despre care îi place să spună că “face ca 
finalul vieții să devină un apus strălucitor“. 

Este în echipa HOSPICE Casa Speranței încă de la 
înființare, ca membru fondator (1992) și a ocupat 
mulți ani funcția de director executiv al 
fundației. Păstrează legătura cu autoritățile din 
sistemul de sănătate și furnizorii de îngrijiri 
paliative, fiind implicată în cercetare, advocacy și 
educație în îngrijire paliativă. Coordonează editarea 
periodică a Catalogului Furnizorilor de Îngrijiri 
Paliative din România. Predă în cadrul cursurilor 
organizate de HOSPICE Casa Speranței și 
a Academiei Europene de Îngrijiri Paliative. 

 

După absolvirea Universității din Cambridge în 1970, 
JOHN SMYTH a absolvit cursuri de oncologie 
medicală la Spitalul Sf. Bartolomeu și Royal Marsden, 
Londra, Institutul Național de Cancer și Universitatea 
din Chicago, SUA. În 1978 a fost numit primul șef al 
Catedrei de Oncologie Medicală din Edinburgh. În 
următorii 30 de ani a dezvoltat oncologia dintr-o 
perspectiva multidisciplinară pentru a crea Centrul de 
Cercetare al Cancerului din Edinburgh, care combină 
cercetarea de laborator și clinică cu instruirea 
teoretică și practică, servind o populație de 2 
milioane de persoane. Începând cu luna ianuarie 
2009, a ocupat funcția de profesor emerit și director 
adjunct pentru dezvoltarea cercetării în domeniul 
cancerului. Expertiza sa de cercetare este în terapie 
experimentală de la conceperea medicamentelor și 
urmărirea acestora prin toate fazele de evaluare pre-
clinice la studiile clinice, interesul său principal de 
cercetare fiind dezvoltarea de noi medicamente anti-
cancer. El a lucrat în cadrul comitetului pentru 
siguranța medicamentelor din Regatul Unit, al 
grupului științific consultativ EMEA pentru oncologie 
și a prezidat grupul consultativ pentru oncologie și 
hematologie al comisiei pentru medicamente umane. 
Are un interes particular pentru medicina paliativă și 

 

 

 

 

http://www.dcnews.ro/2012/09/hospice-casa-sperantei-o-replica-a-frazei-nu-mai-e-nimic-de-facut/
http://www.anip.ro/media/2013/08/Catalog-servicii-ingrijiri-paliative-RO-2012.pdf
http://www.anip.ro/media/2013/08/Catalog-servicii-ingrijiri-paliative-RO-2012.pdf
http://www.studiipaliative.ro/furnizori_de_ingrijiri_paliative/
http://www.studiipaliative.ro/furnizori_de_ingrijiri_paliative/
http://www.eupca.eu/teaching-faculty/
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a contribuit la asigurarea finanțării și a înființării 
ulterioare a primei Catedre de Îngrijiri Paliative din 
cadrul Universității din Edinburgh. Interesele sale 
actuale se concentrează asupra accesibilității 
asistenței medicale pentru pacientii cu  cancer. A 
publicat peste 300 de lucrări și a fost coautor a 47 de 
cărți și capitole, cel mai recent în 2013, când a 
publicat cartea intitulată "Comunicarea cu pacienții 
cu cancer". De asemenea, a fost redactor-șef al 
Jurnalului European de Cancer din Marea Britanie în 
perioada 2001 - 2010. Este membru al Colegiului 
Regal al Medicilor din Edinburgh și Londra, membru 
al Societății Regale din Edinburgh, și fost președinte 
al Societății Europene de Oncologie Medicala și al 
Federației Societăților Europene de Cancer. 

 

 

 

ANDREEA IANCU lucrează în Canada ca medic cu 

specializarea de îngrijiri paliative din 2007, ocupând 

și poziția de director medical adjunct  la Vaudreuil-

Soulanges Palliative Care Residence în Hudson, 

Canada din 2010.  

A absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie, 
„Carol Davila” în 1988, iar în 2006 a început studiul 
în domeniul serviciilor de paliație la Universitatea 
McGill din Canada. În 2016 a primit Certificatul de 
competențe în îngrijiri paliative de la Colegiul 
Medicilor de Familie din Canada. 

 

Prof. JULIA VERNE BSc, MBBS, MSc. PhD, FFPH e 

consultant în politici de sănătate publică, cu o 

experiență de peste 20 de ani la nivel regional, 

național și internațional. A scris ca prim autor și co-

autor peste 100 de articole în publicații de 

specialitate. A arătat un interes constant pentru 

îmbunătățirea calității serviciilor din sănătate, în 

special pentru cele adresate pacienților cu cancer și 

pentru cei aflați la finalul vieții. Este Directorul 

Departamentului de Epidemiologie Clinică și Sănătate 

Publică Anglia (PHE) și Directorul clinic al Rețelei 

Naționale de Îngrijire la Sfârșitul Vieții (NEoLCIN). 

De la înființarea NEoLCIN (www.endoflifecare-

intelligence.org.uk) în iunie 2010, prin această rețea 

 

 

http://www.endoflifecare-intelligence.org.uk/
http://www.endoflifecare-intelligence.org.uk/
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s-au promovat online surse de date interactive 

prezentate ca și profile și s-au publicat 15 rapoarte 

naționale legate de îngrijirea la sfârșitul vieții, cel mai 

recent fiind: Raport despre cost-eficiența acordării 

îngrijirii la sfârșitul vieții, însoțit de un instrument 

analitic. În cursul acestei luni va fi publicat și Atlasul 

diversității îngrijirii paliative și la sfârșitul vieții în 

Anglia. 

Julia este profesor asociat la Universitatea de Vest în 
Anglia, în cadrul Facultății de Afaceri și Drept. În 
prezent pregătește al doilea doctorat cu titlul 
Autonomie și paternalism în îngrijirea la sfârșitul 
vieții pentru pacienții vârstnici, în cadrul Universității 
din Krakovia, Polonia. 

 

 

 

 

 

PIOTR KRAKOWIAK lucrează în prezent ca profesor 
la Universitatea UMK din Torun, Polonia, fiind șeful 
Departamentului de Asistență Socială și, de 
asemenea, coordonatorul clerical național al rețelei 
de Hospice-uri din Polonia. A avut o carieră 
îndelungată în îngrijirea paliativă, ca preot, 
psiholog, coordonator de voluntari, director general 
al Hospice din Gdansk și Hospice Foundation 
Poland, înainte de a se concentra în principal 
carierei de predare și cercetare. Este autor și editor 
al seriei de 17 cărți privind îngrijirea la sfârșitul vieții 
în poloneză, engleză, italiană și rusă, precum și a 
unor articole în reviste de specialitate. Interesele 
sale de cercetare se concentrează asupra utilizării 
metodelor mixte pentru explorarea îngrijirii la 
sfârșitul vieții în diferite medii de îngrijire, de la 
asistența socială până la componentele de 
spiritualitate și doliu, precum și diverse aspecte ale 
voluntariatului și implicarea comunitară. El conduce 
în prezent cercetări privind deținuții ca voluntari în 
servicii de paliație din Polonia. Trăiește și lucrează în 
Scoția din 2016 unde studiază conceptul de 
”compassionate communities” în Marea Britanie și 
problemele lucrătorilor migranți din Polonia și din 
alte țări ale UE. 
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MIRELA CHIRCIU este medic primar medicină de 
familie, cu atestat în îngrijiri paliative. A lucrat în 
sistemul penitenciar din anul 1998, inițial într-un 
pentineciar (Penitenciarul Mioveni – fostul 
Penitenciar Colibași), apoi în cadrul Direcției medicale 
din Administrația Națională a Penitenciarelor în 
perioada 2006-2012, iar din anul 2012 până în 2017 a 
fost Directorul Peniteciarului Spital Mioveni – fostul 
Penitenciar Colibași. 

În cadrul Peniteciarului Spital Mioveni a înființat un 
compartiment de îngrijiri palliative care este 
nefuncțional din cauza lipsei resursei umane 
calificate. 

 

  

ALIKI TSERKEZOGLOU deși s-a specializat în 

obstretică-ginecologie, a practicat mai mult 

ginecologie oncologică, din 1986 la Institutul 

Onocologic  din Atena. În 2011 a renunțat la poziția 

de director pentru a prelua dezvoltarea și 

coordonarea GALILEE PCU, un ONG sprijinit de 

biserică, primul din Grecia care oferă servicii de 

îngrijire paliativă la domiciliu și în centre de zi, 

având din 2018 și o unitate cu paturi. Voluntariatul, 

educația în îngrijiri palliative, dar și implicarea în 

advocacy la nivel national sunt domenii de interes. 

În 2010 a obținut diploma în medicină paliativă la 

Universitatea Cardif, iar în 2015 a luat parte la 

programul Academiei Europene de Îngrijire Paliativă 

(EUPCA). A fost invitată ca lector la peste 40 de 

conferințe și din 2018 este membru al Comitetului 

Național pentru dezvoltarea îngrijirii paliative.  

 

Părintele NICOLAE MOȘOIU este preot ortodox și 

Conferențiar Universitar, predând Dogmatica la 

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din 

Sibiu. A fost primul preot implicat în îngrijiri paliative 

din România lucrând ca voluntar în echipa Hospice 

Casa Speranței și este membru fondator al Asociației 

Naționale de Îngrijiri Paliative. A studiat Teologie în 

Cluj Napoca, Sibiu, Oxford și a avut burse de cercetare 
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la Paris, Cambridge, Geneva, Oslo and Göttingen. În 

2017 a trecut cu succes examenul de Abilitare în 

Teologie la Universitatea București fiind în prezent și 

membru al Școlii Doctorale din Craiova. A publicat 

numeroase articole și cărți în țară și în străinătate, cele 

mai reprezentative fiind Taina prezenţei lui Dumnezeu 

în viaţa umană. Viziunea creatoare a Părintelui 

Profesor Dumitru Stăniloae (The Mystery of God’s 

Presence in Human Life. Dumitru Stăniloae’s creative 

vision); Cunoaştere, participare, iubire (Epistemology, 

Participation, Love); Hermeneutica ortodoxă ca 

dezvoltare teologică în Tradiţie (Orthodox 

Hermeneutics as Theological Development within 

Tradition); Orthodox faith witnessed in today’s world 

–  doctrinal themes in the context of postmodernism 

and globalization; Darul filiaţiei adoptive baptismale - 

πνευ̃μα  υίοθεσία, spiritum adoptionis filiorum 

(Rm8,15) (The Gift of Baptismal Adoptive Sonship - 

πνευ̃μα  υίοθεσία, spiritum adoptionis filiorum 

(Rm8:15). A editat patru tratate de teologie 

dogmatică. A participat ca lector la peste 90 de 

conferințe și întâlniri ecumenice. Ca reprezentant al 

Bisericii Române ortodoxe la Consiliul Ecumenic al 

Bisericilor a fost membru în Comitetul Central, Comisia 

de Misiune și Evanghelizare și din 2015 în Comisia de 

Credință și Organizare. 

 

 

 

 

PIRET PAAL s-a născut în 1977 în Estonia. A studiat 

la Universitatea din Tartu (1995-2004), Turku (1999-

2000) și Helsinki (2005-2011). A susținut teza de 

doctorat „Analiza pacienților cu cancer” la 

Departamentul de Studii Culturale de la 

Universitatea din Helsinki în ianuarie 2011. Odată 

cu mutarea în Germania în 2008, s-a implicat în 

cercetarea cu privire la îngrijirea paliativă. La 

Universitatea Ludwig Maximilian din München 

(2010-2014) a studiat aspectele legate de 

spiritualitate și consiliere spirituală în îngrijirea 

paliativă, dar și în donarea de organe. Ulterior, a 

efectuat studii calitative în centrele de îngrijire, în 

unitățile hospice și în ambulatorii din Germania. 

Interesele sale actuale de cercetare sunt educația în 
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îngrijirea paliativă, spiritualitatea la locul de muncă 

și lidershipul în contextul european. Din anul 2017 

lucrează la Centrul de Colaborare al OMS, Institutul 

de Științe și Practici în Asistența Medicală, 

Universitatea Paracelsus din Salzburg, Austria. 

Face parte din echipele de conducere a grupurilor 

de inițiativă ce privesc consilierea spirituală in 

îngrijirea paliativă și educația în domeniul îngrijirii 

paliative la Asociația Europeană de Îngrijiri Paliative 

(EAPC). Este implicată în numeroase proiecte lanivel 

european, cum ar fi: Îmbunătățirea competențelor 

asistenților medicali și a moașelor în furnizarea 

asistenței spirituale prin educație inovatoare și 

îngrijire bazată pe compasiune (EPICC), dezvoltarea 

unui curriculum standardizat de îngrijiri paliative la 

nivel universitar EDUPALL (EDUPALL) și îngrijirea 

paliativă în cazul bolii Parkinsons (PD_Pal). 

DANIELA MOȘOIU este medic primar oncolog cu 
atestat în îngrijire paliativă și doctor în științe 
medicale. Lucrează în paliație la HOSPICE Casa 
Speranței din 1995 fiind liderul mișcării hospice în 
România și în Europa Centrală și de Est. A fost 
președinte (până în 2013) al Asociației Naționale de 
Îngrijiri Paliative și unul dintre membrii fondatori. 
Este coordonator național al programului de atestat 
în îngrijiri paliative pentru medici si al Programului de 
de specializare pentru asistentii medicali. A fost 
numită președinte al Comisiei de Paliație din cadrul 
Ministerului Sănătății și este conferențiar la 
Facultatea de Medicină din cadrul Universității 
Transilvania Brașov, unde coordonează programul de 
master în paliație. Este profesor-coordonator în 
cadrul Academiei Europene de Îngrijiri Paliative și 
fost mentor în cadul International Palliative Care 
Leadership Development Initiative, a Institutului 
pentru Medicină Paliativă din San Diego, California, 
USA. Predă îngrijirea paliativă pentru profesioniștii 
din România și Europa. A publicat articole si carti de 
referință în îngrijirea paliativă. În anul 2013 a fost 
desemnată de către public “cel mai bun comunicator 
medic” la Gala Medica. Este Director în Boardul 
Asociației Europene de Îngrijiri paliative din 2015. 
Coordonează numeroase proiecte educaționale, 
clinice și organizaționale care vizează dezvoltarea 
paliației în România și la nivel internațional. Este 
expert ANMCS pentru îngrijiri paliative.  

 

http://old.umfcluj.ro/Document_Files/Doctorat-Rezumate-Teze-de-Doctorat/00000199/tl2x5_326.Mosoiu%20Daniela%20%20Viorica.pdf
http://www.unitbv.ro/medicina/Departamente/ColectivDSMC.aspx
http://www.eupca.eu/teaching-faculty/
http://www.ipcrc.net/news/daniela-mosoiu-romania-alumni/
http://gala2013.cmr.ro/
http://gala2013.cmr.ro/
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Absolventă a Facultății de Medicină din Iași, Anca 
Raluca Vrânceanu este medic specialist din anul 
2012, an din care și activează ca medic oncolog în 
cadrul Institutului Regional de Oncologie Iași, secția 
Oncologie Medicală. Și-a obținut doctoratul în anul 
2014 cu lucrarea cu titlul “Infiltratul mielolimfoid, 
factor modulator al fenotipului malign în cancerul 
mamar” sub conducerea Prof. Dr. Eugen Carasevici, 
la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași. 

În paralel cu activitatea de medic oncolog, Anca 
Raluca Vrânceanu a fost constant interesată de 
îngrijirile paliative, considerând că acest domeniu 
poate aduce alinare bolnavilor de cancer. 

Acest interes s-a reflectat în pregătirea teoretică și 
practică obținută în cadrul stagiului de pregătire 
organizat de Hospice Casa Speranței Brașov (2012-
2014), stagiu finalizat cu obținerea Atestatului de 
Îngrijiri Paliative. Ca urmare a acestei atestări, dr. 
Anca Vrânceanu a lucrat în paralel și în domeniul 
îngrijirilor paliative, îmbinând oncologia cu grija 
pentru omul aflat în suferință, în cadrul clinicilor de 
profil: Elytis Hospital Hope (2015-2017) și ulterior în 
cadrul Institutului Regional de Oncologie Iași. 

 

MARIANA PERNEA este medic oncolog, primul său 

loc de muncă fiind la HOSPICE Casa Speranței în 

Brașov. Are o experiență de peste 20 de ani în 

îngrijirea paliativă, fiind implicată în diferite activități 

de formare a asistenților medicali în domeniul 

paliației.  

În prezent lucrează la un spital general cu 277 de 

paturi, căruia îi este atașată o casă de bătrâni cu 200 

de paturi, dar colaborează și cu alte 18 case de 

bătrâni ce au parteneriat cu spitalul. 
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Îngrijirea paliativă în România în anul 2018 

Mălina Dumitrescu Asociația Națională de Îngrijiri Paliative, HOSPICE Casa Speranței, Brașov 

2018 este anul care încheie al doilea deceniu de 
existență al Asociației Naționale de Îngrijiri 
Paliative. O asociație profesională care reunește 
profesioniști din domenii variate, de la medici, la 
asistenți medicali, asistenți sociali, psihologi, 
terapeuți, clerici, voluntari, pe scurt, de oameni 
cu interes și vocație în asistența pacienților cu boli 
cronice progresive. Oameni care, de-a lungul 
anilor au rămas fideli ideii că îngrijirea paliativă 
trebuie să își găsească locul în sistemul românesc 
de sănătate. Fidelitatea și tenacitatea noastră, ca 
Asociație, față de un concept încă nou în medicina 
românească, a fost în cele din urmă răsplătită, iar 
eforturile au dus la oficializarea unor reglementări 
specifice prin Ordinul OMS nr.253/2018. 
În ultimii ani, odată cu introducerea unor 
reglementări legislative și de finanțare favorabile 
îngrijirilor paliative în România, acest nou 
domeniu medical şi social se regăsește tot mai 
pregnant în preocupările decidenților din unități 
sanitare. Cu toate acestea, nu există încă o viziune 
comună asupra definirii clare a îngrijirilor paliative 
și diferențierii acestora de îngrijirile de lungă 
durată, asupra potențialilor beneficiari ai 
serviciilor specializate de îngrijiri paliative, a 
pregătirii personalului și a definirii serviciilor 
acordate în diferite medii (în unități cu paturi, la 
domiciliu, în ambulator sau în centre de zi). 
Anul 2018 reprezintă un moment crucial în 
dezvoltarea paliației românești, odată cu 
definitivarea reglementărilor privind organizarea 
și funcționarea îngrijirilor paliative în România. 
Publicat la începutul anului 2018, Ordinul 
Ministrului Sănătății nr.253/2018 este prima 
astfel de reglementare oficială unitară a modului 
de organizare a îngrijirilor paliative în România. 
Timp de 26 de ani, de la înființarea în 1992 a 
primului serviciu de îngrijiri paliative din țară 
(HOSPICE Casa Sperantei, in Brasov), în România 
îngrijirile destinate persoanelor suferind de boli 
cronice progresive sau incurabile s-au dezvoltat ca 
inițiative locale, atât în sistemul public, cât și în 
cel privat (ca organizații de caritate sau SRL-uri), 
fără a beneficia de precizări legate de definirea 
clară a conceptului și principiilor îngrijirii paliative, 
de precizare a locațiilor și structurilor funcționale 

în care se acordă astfel de servicii, sau de 
specificare a pregătirii profesionale a resurselor 
umane necesare serviciilor de îngrijiri paliative.  
Ordinul aprobat de Ministerul Sănătății în anul 
2018 este rezultatul experienței dobândite de-a 
lungul acestor ani în serviciile de îngrijiri palliative 
din țară, al eforturilor unei echipe de profesioniști 
din grupul tehnic de lucru coordonat de Conf.Dr. 
Daniela Moșoiu și al colaborării cu experți din 
Ministerul Sănătății, Comisia de Paliație și Casa 
Națională de Asigurări de Sănătate. Prin acest 
regulament se creează practic premisele 
implementării și dezvoltării unor servicii de 
calitate unitară în sistemul public, caritabil și 
privat de sănătate. 
De asemenea, Ordinul 253/2018 se corelează cu 
alte prevederi legale ale noului Contract Cadru 
pentru anii 2018-2019 și ale Normelor 
metodologice de aplicare a acestuia, precum și cu 
standardele de calitate necesare acreditării 
serviciilor de sănătate de către Autoritatea 
Națională de Management al Calității în Sănătate 
(ANMCS). 
Prezentăm pe scurt conținutul acestui document 
esențial pentru dezvoltarea viitoare a paliației. 
Ordinul detaliază locațiile structurile în care se 
acordă îngrijiri paliative, pentru fiecare dintre ele 
specificându-se cine poate avea calitatea de 
furnizor, în ce condiții și care este calificarea 
necesară a personalul pentru serviciile 
specializate de îngrijiri paliative la domiciliu, în 
ambulatoriul de specialitate, în unități cu paturi 
de spitalizare în secții/compartimente din spitale 
generale ori în unități independente de tip 
„hospice” sau în centre de zi specializate pentru 
pacienții cu nevoi de îngrijire paliativă. 
Pentru îmbunătățirea accesului la serviciile de 
îngrijiri palliative, precum și pentru asigurarea 
continuității serviciilor se prevăd diferite 
modalități de coordonare și colaborare între 
servicii la nivel local/județean și în comunitate. 
Sunt de asemenea detaliate toate categoriile de 
beneficiari ai serviciilor de îngrijiri paliative, 
pentru fiecare categorie specificându-se stadiul 
de încadrare/preluare în îngrijire paliativă.  
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Astfel, la adulți pot beneficia de îngrijiri paliative 
pacienți cu următoarele patologii: boli oncologice, 
cardiovasculare, scleroză laterală amiotrofică, 
demență în ultimul stadiu, scleroză multiplă, 
boala Parkinson, boli cronice pulmonare sau 
neurologice, accidente vasculare, comă și 
pacienții cu miastenia gravis. 
În cazul pediatriei, vor beneficia de îngrijiri 
paliative copiii cu boli care amenință viața 
(afecțiuni pentru care tratamentul curativ este 
posibil, dar poate eșua), copiii cu boli ce limitează 
viața (afecțiuni pentru care tratamentul intensiv 
poate prelungi prognosticul și îmbunătăți 
calitatea vieții), copii cu boli progresive pentru 
care de la început este posibil doar tratament 
paliativ și copiii cu boli non-progresive care 
determină o fragilitate constituțională și o mare 
susceptibilitate pentru complicații. 
Pentru asigurarea unor servicii de calitate este 
importantă atât pregătirea de bază și continuă a 
personalului din servicii, cât și normarea 
corespunzătoare a acestuia pe tipuri de servicii. 
Ordinul OMS 253/2018 are de asemenea în 
vedere acordarea îngrijirilor paliative în funcție de 
complexitatea cazurilor și de nevoile pacienților. 
Aceștia vor putea beneficia de îngrijiri paliative de 
bază prin medicina de familie sau de îngrijiri 
paliative în servicii specializate. Pe măsură ce 
personalul medical va fi instruit pentru acordarea 
îngrijirilor paliative de bază, aceste servicii vor fi 
acordate la domiciliu sau în cabinetele medicilor 
de familie, în spitalele generale sau de 
specialitate, în centre de zi sau ambulatorii. 
Îngrijirile paliative specializate vor fi acordate de 
către echipe multidisciplinare cu pregătire 
aprofundată în domeniul paliației (medici cu 
atestat de studii complementare în îngrijiri 
paliative, asistenți medicali specializați, asistenți 
sociali, psihologi, terapeuti, consilieri spirituali cu 
pregătire în domeniul paliației). 
Ordinul detaliază atât componența, cât și 
calificarea necesară a personalului din echipele 
multidisciplinare ale serviciilor specializate de 
îngrijiri paliative: medici cu 
supraspecializare/competență/atestat de studii 
complementare de îngrijiri paliative; asistenți 
medicali absolvenți ai unui program de 
specializare îngrijiri paliative / studii masterale în 
îngrijiri paliative sau ai unui program de educație 

medicală continuă de îngrijiri paliative de 120 de 
ore și experiență clinică în paliație de minim 3 ani 
de zile; asistenți sociali, psihologi, terapeuți, 
clerici, alt personal cu diplomă de licență și studii 
masterale în îngrijiri paliative sau curs aprofundat 
de 60 de ore de educație medicală. 
Serviciile de suport pentru familii/aparținători în 
perioada de doliu vor putea fi asigurate de 
profesioniști cu pregătire corespunzătoare în 
domeniul paliației: psiholog, asistent social, preot. 
Vor exista de asemenea servicii de consultanță 
telefonică pentru pacienți și aparținători, prin 
personal specializat și având experiență de minim 
3 ani în servicii specializate de îngrijiri paliative. 
Serviciile de consultanță telefonică pentru 
profesioniști se vor organiza la nivel 
local/județean prin mentori și coordonatori.  
Ordinul preconizează că, începând cu anul 2018, 
Ministerul Sănătății (prin Comisia de Paliație) va 
realiza colectarea anuală a datelor privind 
serviciile specializate de îngrijiri paliative, pe baza 
unui chestionar ce urmează a fi transmis de către 
toți furnizorii (publici și privați) până la data de 31 
ianuarie pentru anul precedent de activitate. 
Ca asociație, ne dorim ca deceniul următor să ne 
aducă tuturor înțelepciunea de a ne continua 
misiunea, cu același profesionalism și aceeași 
dăruire, iar familia paliației românești să crească 
mereu spre zone în care încă este necunoscută și 
pacienții așteaptă ajutor și alinare. 
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The Importance of 

Communication 

Prof. John F Smyth; Emeritus Professor Medical 
Oncology University of Edinburgh, UK 
 
In recent years we have greatly advanced the 
treatment of cancer and thereby enhanced the 
range of possible management plans for 
individual patients.  Whilst these advances are 
greatly welcomed it emphasizes the need for 
good communication, where patients need to be 
helped to understand this enhanced range of 
options available, and therefore helped with their 
decisions.  The art of medicine must keep pace 
with the science and good communication is an 
essential part of this 1. It is important to recognize 
the different needs of patients at different times 
during their illness – diagnosis, treatment, follow-
up, relapse and progression to palliative care.  
Too much information given at the wrong time 
can confuse patients – however, failure to 
recognize the sense of loneliness that many 
patients experience both during treatment but 
most especially if the disease progresses, reflects 
poor appreciation of that patient’s particular 
needs. 
In many oncology centers healthcare 
professionals work în multidisciplinary teams.  
This has many advantages, but patients need to 
feel secure that someone is coordinating their 
care and receive clear and consistent information 
at all stages of their illness.  This is especially 
critical if their management requires transition 
from active to palliative care.  Death does not 
represent a failure of medical management, and 
all healthcare professionals should be willing to 
talk about death and help patients anticipate this 
when appropriate. 
Good communication skills involve recognition of 
time and place, most especially making time to 
listen to patients – perhaps one of the greatest 
challenges of all! 

1. Communicating with Cancer Patients.  
John F Smyth. CRC Press. 2014. 

Importanța comunicării 
Prof. John F Smyth; Profesor Emerit Oncologie 
Medicală Universitatea Edinburgh, Marea Britanie 
 
 În ultimii ani, am avansat foarte mult în domeniul 
tratamentului cancerului și am îmbunătățit gama 
de posibile planuri individuale de management 
pentru pacienți. Deși aceste progrese sunt 
binevenite, ele subliniază necesitatea unei bune 
comunicări, în care pacienții trebuie să fie ajutați 
să înțeleagă această gamă largă de opțiuni 
disponibile și, prin urmare, să fie ajutați în luarea 
deciziilor. Arta medicinii trebuie să țină pasul cu 
știința, iar buna comunicare este o parte esențială 
a acesteia. Este important să recunoaștem 
diferitele nevoi ale pacienților la diferite 
momente în timpul bolii - diagnostic, tratament, 
urmărire, recădere și progresie până la îngrijirea 
paliativă. Prea multe informații date la momentul 
nepotrivit pot confunza pacienții - totuși, eșecul 
recunoașterii sentimentului de singurătate pe 
care mulți pacienți îl simt atât în timpul 
tratamentului, dar mai ales dacă boala 
progresează, reflectă aprecierea slabă a nevoilor 
particulare ale pacientului. 
În multe centre de oncologie, profesioniștii din 
domeniul sănătății lucrează în echipe 
multidisciplinare. Acest lucru are multe avantaje, 
însă pacienții trebuie să se simtă siguri că cineva 
le coordonează îngrijirea și primesc informații 
clare și coerente în toate etapele bolii. Acest lucru 
este deosebit de important dacă managementul 
lor necesită tranziția de la îngrijirea activă la 
îngrijirea paliativă. Moartea nu reprezintă un eșec 
al managementului medical și toți profesioniștii 
din domeniul sănătății ar trebui să fie dispuși să 
vorbească despre moarte și să îi ajute pe pacienți 
să anticipeze acest lucru atunci când este cazul. 
Abilitățile bune de comunicare implică 
recunoașterea timpului și a locului, mai ales 
alocarea timpului pentru a asculta pacienții - 
poate una dintre cele mai mari provocări ale 
tuturor! 
1. Comunicarea cu pacienții cu cancer. John F 
Smyth. CRC Press. 
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Prognosticul: artă sau știință? 

Andreea Paula Iancu 

West Island Palliative Care Residence, Montreal, Qc, Canada; Vaudreuil-Soulanges Palliative Care Residence, 
Hudson, Qc, Canad; Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Ouest-de-l'Île-
de-Montréal, Qc, Canada; Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest, Qc, 
Canada 

 

Prognosticul, adesea subestimat în medicina 
modernă, este o parte esențială a îngrijirilor 
paliative și constă din două aspecte: estimarea 
speranței de viață și modul de comunicare al 
acestuia. 

Lucrarea prezintă o trecere în revistă și o scurtă 
analiză a motivelor pentru care este importantă 
evaluarea prognosticului, precum și a 
modalităţilor subiective și obiective de a-l aprecia. 
Estimarea prognosticului nu este o declarație, ci 
mai degrabă un proces care este revizuit și rafinat 
continuu. 

O întrebare frecventă în practica medicală este: 
„Doctore, cât mai am de trăit? “ Mulți pacienti și 
familiile lor vor să cunoască mai multe detalii 
despre evoluția naturală a bolii, despre speranța 
de viață pe care o au. Un răspuns onest la această 
întrebare permite începerea discuțiilor despre 
obiectivele de îngrijire, despre priorități și 
planificarea mai bună a timpului rămas. Aceasta 
poate evita apariția conspirației tăcerii, poate 
dezvolta un sentiment de încredere în echipa de 
îngrijire și poate asigura creșterea calității vieții 
pacienților. 

Estimarea subiectivă a prognosticului este exactă 
în aproximativ 20% din cazuri, fiind de cele mai 
multe ori prea optimistă. Cu toate limitările, 
predicția clinică a prognosticului rămâne utilă în 
practică. O abordare des folosită este „întrebarea 
surpriză”:  „ați fi surprins dacă pacientul ar muri în 
următoarele luni, săptămâni sau zile?” 

Utilizarea concomitentă a statusului de 
performanţă, a indicatorilor clinici generali și 

specifici de declin, a unor parametri biochimici 
sau hematologici și a unor metode obiective, 
validate, de a calcula scoruri prognostice (de 
exemplu PPI, PaP score, D-PaP, PiPs, SPICT) poate 
îmbunătăți acuratețea estimării. 

Aprecierea prognosticului este un factor 
important din motive clinice, etice și 
organizaționale, fiind necesară pentru: 

- deciziile clinice referitoare la tratamentele 
posibile și la obiectivele tratamentelor 

- identificarea cât mai precoce a nevoii de 
paliaţie; 

- o bună comunicare cu pacientul și familia, ceea 
ce le permite să ia decizii informate despre ce 
tratamente să accepte și cum să-și petreacă 
timpul pe care îl mai au de trăit; 

- planificarea obiectivelor, etapelor și locului de 
îngrijire;  

- stabilirea eligibilității pacienților pentru diferite 
programe de paliație (de exemplu hospice); 

- participarea la proiecte de cercetare. 

Lipsa discuțiilor despre prognostic poate avea 
consecințe grave atât pentru pacienți, cât și 
pentru familiile lor. Pacienții care nu înțeleg cât 
de mult mai au de trăit aleg adeseori terapii 
agresive care pot cauza durere și suferință fără 
sens. Ori obiectivul principal al îngrijirilor paliative 
este exact evitarea acestor situații și 
îmbunătățirea calității vieții pacientului și celor 
dragi. 
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The challenges of providing palliative care to aging populations 

Prof. Julia Verne, Head of Clinical Epidemiology for Public Health England (PHE)

The world’s population is aging and this brings 

specific challenges in terms of providing good 

quality palliative and end of life care to the 

increasing numbers of people who die in old age. 

As the population ages, more people will die with 

multiple morbidity, organ failure and frailty. The 

trajectory of decline to death in elderly patients is 

much less predictable than for terminal cancer.  

Indeed, expanding the reach of palliative care to 

care for elderly patients is perhaps the biggest 

challenge facing the specialty of palliative care 

and others who provide care such as family 

doctors, geriatricians and hospital doctors and 

their teams and social workers and indeed 

families.  End of life care and palliative care is 

recognised under international human rights 

legislation as a basic human right. Under 

Article 12 of the International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights and 

Article 7 of the International Covenant on 

Civil and Political Rights, ‘all member 

countries of the United Nations are obliged to 

safeguard patients at the end of life against 

pain and suffering, allowing them to die with 

dignity’. Elderly patients are extremely 

vulnerable because of physical and mental 

frailty and so end of life care for the elderly 

requires an acute awareness and action to 

address a whole range of human rights’ 

issues.  Physical frailty alone reduces the 

individual’s ability to take autonomous 

actions even in the most basic daily tasks and 

forces reliance on others for example 

professional and family carers. However, it is 

the high prevalence of loss of mental capacity 

in elderly patients due to dementia-like 

conditions which really impacts on their 

autonomy and leaves them especially 

vulnerable.  In elderly patients often, there is 

steady functional decline over several years with 

acute episodes of deterioration from which the 

patient may recover or may die from.  The 

prevalence of dementia increases with age too 

and large numbers of older people will die with 

dementia in addition to other physical conditions. 

The diagnosis of dementia complicates both the 

assessment of the patient, for example assessing 

the need for pain relief, and presents issues of 

patient consent. It is important that the patient 

with dementia is involved as much as possible in 

decisions about their care. 

Providing care for an increasing number of elderly 

patients provides challenges for health and social 

services and for families. In today’s societies, 

many elderly people live alone as the younger 

generation moves away to seek work and 

opportunities far away from their parents and 

grandparents. The large increase in numbers of 

women working also means that there are fewer 

at home to help care for elderly dying relatives. 

For women who do care for their elderly relatives 

they are often also caring for their children and 

working at the same time. For those families who 

care for their dying elderly relatives there can be 

physical, psychological and social health 

challenges as well as financial issues. 

This talk will look at the challenges for meeting 

the palliative care needs of elderly people and 

some of the potential solutions. 
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Provocările de a oferi îngrijiri paliative populației îmbătrânite 

Prof. Julia Verne, Head of Clinical Epidemiology for Public Health England (PHE)

Populația lumii îmbătrânește și acest lucru aduce 
provocări specifice în ceea ce privește asigurarea 
unor îngrijiri paliative și îngrijiri de la sfârșitul 
vieții calitative pentru persoanele care mor de 
bătrânețe, numărul acestora fiind în creștere. În 
timp ce populația îmbătrânește, tot mai mulți 
oameni vor muri cu precădere datorită 
insuficiențelor de organe și a fragilității. 
Traiectoria declinului către moarte la pacienții 
vârstnici este mult mai puțin previzibilă decât în 
cazul pacienților cu cancer terminal. Într-adevăr, 
extinderea posibilității de îngrijire paliativă către 
îngrijirea pacienților vârstnici este probabil cea 
mai mare provocare cu care se confruntă 
specialitatea îngrijirilor paliative și cei care oferă 
servicii de paliație de baza cum ar fi medici de 
familie, medici de geriatrie și gerontologie și 
medici din spital, echipele lor, asistenții sociali, 
chiar și familiile. Îngrijirea de la sfârșitul vieții și 
îngrijirea paliativă sunt recunoscute în temeiul 
legislației internaționale în domeniul drepturilor 
omului ca drept fundamental al omului. În 
conformitate cu articolul 12 din Pactul 
internațional privind drepturile economice, 
sociale și culturale și articolul 7 din Pactul 
internațional cu privire la drepturile civile și 
politice, "toate țările membre ale Națiunilor Unite 
sunt obligate să protejeze pacienții la sfârșitul 
vieții împotriva durerii și a suferințelor, 
permițându-le să moară cu demnitate ". Pacienții 
vârstnici sunt extrem de vulnerabili din cauza 
fragilitățiilor fizice și mentale, iar îngrijirea de la 
sfârșitul vieții pentru persoanele în vârstă 
necesită conștientizare și acțiuni ce abordează o 
gamă largă de aspecte legate de drepturile 
omului. Fragilitatea fizică reduce capacitatea 
individului de a acționa autonom chiar și în cele 
mai de baza sarcini de zi cu zi și astfel devin 
dependenți de alte persoane, cum ar fi îngrijitori 

profesioniști sau de alți membrii ai familiei. Cu 
toate acestea, majoritatea cazurilor de pierdere a 
capacității mentale la pacienții vârstnici sunt 
cauzate de diferite forme de demență, care au un 
impact important asupra autonomiei și a 
vulnerabilității lor. La pacienții vârstnici, există 
adesea un declin al statusului funcțional constant 
în decursul mai multor ani, cu episoade de 
deteriorare în urma cărora pacientul fie se poate 
recupera, fie poate muri. Posibilitatea de apariție 
a unei forme de demență crește odată cu vârsta, 
iar un număr mare de vârstnici vor muri cu 
demență pe lângă alte probleme fizice. 
Diagnosticul de demență complică atât evaluarea 
pacientului, de exemplu evaluarea nevoii de 
ameliorare a durerii, cât și aspectele legate de 
capacitatea pacientului de a își da 
consimțământul. Este important ca pacientul cu 
demență să fie implicat cât mai mult posibil în 
deciziile privind îngrijirea lui. 
Asigurarea îngrijirii pentru un număr tot mai mare 
de pacienți vârstnici reprezintă o provocare atât 
pentru pentru serviciile sociale și medicale, dar și 
pentru familii. În societatea de astăzi, mulți 
oameni în vârstă trăiesc singuri, în timp ce 
generația tânără se îndepărtează pentru a căuta 
oportunități si locuri de muncă departe de părinții 
și bunicii lor. Creșterea considerabilă a numărului 
de femei care lucrează înseamnă, de asemenea, 
că există mai puține persoane care ajută cu 
îngrijirea rudelor în vârstă. Femeile care se ocupă 
de rudele lor în vârstă, de multe ori se îngrijesc de 
copiii lor și lucrează în același timp. Pentru acele 
familii care se ocupă de rudele lor în vârstă 
muribunde pot exista provocări fizice, psihologice 
și sociale, precum și probleme financiare. 
Această discuție va analiza provocările legate de 
satisfacerea nevoilor de îngrijire paliativă ale 
persoanelor în vârstă și unele potențiale soluții.
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Solidarity and compassion. Prisoners as Hospice- PC volunteers 

în Poland 

Piotr Krakowiak 

UMK University in Torun, Poland 

 

Democracy în Eastern Europe arrived after a long 
fight with a communist regime, and the activities 
of medical volunteers have been developing în 
opposition to the existing then în Poland 
mentality called Homo Sovieticus. From 1981 
onwards, the Polish Hospice Movement there 
was inspired by practitioners and international 
experiences brought by visits of Dr. Cicely 
Saunders. The history of modern end-of-life care 
în Poland was connected to caring communities, 
which could be called compassionate, because of 
the volunteering of all hospice team members. 
When palliative medicine started to become a 
part of the national healthcare programme, the 
hospice movement was slowly losing its 
exceptional character of professionals working 
together with volunteers, accompanied by 
considerable involvement of church communities. 
The new way of talking about end-of-life care was 
proposed în XXI century, and promotion of 
volunteering was part of it. în Gdansk an 
innovative program to reintegrate prisoners into 
society through voluntary work with hospice 
patients began. Since 2008 the WHAT project was 
aimed at social reintegration of prisoners through 
voluntary activities în hospices and correctional 
institutions from around Poland. în June 2009 

Poland was awarded a prestigious prize 'The 
Crystal Scales of Justice' by The Council of Europe 
for a project called Voluntary Service of the 
Convicted în Poland implementing an innovative 
form of cooperation among prisons, hospices and 
social welfare homes. The research involving 
prisoners performing hospice-palliative care 
volunteering indicates a diverse range of life goals 
from the inmates not involved în hospices. These 
innovative correctional programs truly help local 
communities and prisoners who are currently 
working în 40 hospices and 70 nursing homes, 
helping those în need. Adequately prepared 
inmates who proved to be effective volunteers 
could be an inspiration to all who want to make 
end-of-life care more social, more humane and a 
more universal duty of compassionate 
communities.  

 

SEE MORE: Krakowiak P, Deka R, Janowicz A, 
Solidarity and compassion-prisoners as hospice 
volunteers în Poland, Ann Palliat Med. 2018 
Apr;7(Suppl 2):S109-S117. Open Accessed: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/297641
77 
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Solidaritate și compasiune. Prizonierii ca voluntari ai îngrijirii 

paliative 

Piotr Krakowiak 

UMK University Torun, Polonia 

  

Democrația în Europa de Est a sosit după o lungă 

luptă cu regimul comunist, iar activitățile 

voluntarilor medicali s-au dezvoltat în opoziție cu 

mentalitatea existentă în Polonia, numită Homo 

Sovieticus. Începând cu anul 1981, mișcarea 

hospice din Polonia a fost inspirată de practicieni 

și experiențe internaționale dobândite odată cu 

vizitele lui Cicely Saunders. Istoria modernă a 

îngrijirii de la sfârșitului vieții în Polonia a fost 

strâns legată de compasiunea manifestată în 

comunităție din care făceau parte, datorită 

faptului că toți membrii echipelor hospice erau 

voluntari. Când medicina paliativă a început să 

facă parte din programul național de asistență 

medicală, mișcarea hospice a început să piardă 

încet acestă caracteristică excepțională a 

profesioniștilor care lucrau împreună cu 

voluntarii, sprijiniți de o implicare considerabilă a 

comunităților bisericești. Noua modalitate de a 

vorbi despre îngrijirea la sfârșitului vieții a fost 

propusă în secolul XXI, iar promovarea 

voluntariatului a fost parte integrantă a acesteia. 

În Gdansk, a început un program inovator de 

reintegrare a deținuților în societate prin muncă 

voluntară cu pacienți hospice. Din 2008, proiectul 

WHAT a vizat reintegrarea socială deținuților prin 

activități de voluntariat în instituții de îngrijire și 

în instituții de corecție din Polonia. În iunie 2009, 

Polonia a primit premiul de prestigiu "The Crystal 

Scales of Justice' oferit de către Consiliul Europei 

pentru un proiect numit ”Serviciu voluntar al 

condamnatului în Polonia”, ce a pus în aplicare o 

formă inovatoare de cooperare între închisori, 

aziluri și casele de asistență socială. Cercetarea 

axată pe implicarea deținuților care efectuează 

voluntariat în domeniul îngrijirilor paliative arată 

că aceștia au o gamă variată de obiective de viață 

față de deținuții care nu sunt implicați în astfel de 

programe. Aceste programe inovatoare de 

corecție ajută comunitățile locale și detinuții care 

lucrează în prezent în 40 de aziluri și 70 de case 

de îngrijire medicală, ajutându-i pe cei aflați în 

dificultate. Deținuții pregătiți care au demonstrat 

ca sunt voluntari eficienți ar putea fi o sursă de 

inspirație pentru toți cei care doresc să facă 

îngrijirea de la sfârșitul vieții cu mai multă 

responsabilitate acesta devenind o 

responsabilitate a comunitații. 

VEZI MAI MULTE: Krakowiak P, Deka R, Janowicz 
A, Solidarity and compassion-prisoners as hospice 
volunteers in Poland, Ann Palliat Med. 2018 
Apr;7(Suppl 2):S109-S117. Open Accesst: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/297641
77 
 
Concluzii ale cercetării inițiale privind motivația 

deținuților pentru a fi voluntari hospice în Polonia 

- 2012 

Voluntarii hospice din instituțiile corecționale din 

Polonia demonstrează o gamă variată de 

obiective de viață, cum ar fi familia, munca, 

dezvoltarea, sănătatea și fericirea. Ei se 

concentrează asupra viitorului, deoarece se referă 

rar la închirierea închisorii, iar în acest aspect 

diferă de ceilalți deținuți. În răspunsurile lor, 

voluntarii fac adesea referință la sentimente și 

relații. Majoritatea se străduiesc să se uite realist 

la viața lor, ceea ce le sporește șansele de a face 

față în mod eficient problemelor ce apar. 

Aceste elemente sunt mai puțin observate în 

cazul deținuților care nu fac voluntariat. Este 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29764177
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29764177
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dificil să se evalueze în ce măsură implicarea în 

munca voluntară tip hospice influențează acest 

lucru, dar prezența bolii și a morții, statul cu 

personalul, bolnavii și familiile lor; și realitatea 

cotidiană de zi cu zi pot fi factorii care 

influențează schimbările din ierarhia valorilor și a 

obiectivelor de viață ale voluntarilor. Activitatea 

voluntară se poate dovedi importantă în 

înțelegerea scopului vieții și în procesul 

schimbărilor pozitive în viețile deținuților după 

terminarea executării sentinței. Această problemă 

necesită o analiză mai detaliată. 

Vezi EUROPEAN JOURNAL OF PALLIATIVE CARE 

Prisoners as palliative care volunteers in Poland. A 

Polish hospice volunteering scheme for prisoners 

led to insight into how this affects their outlooks. 

Piotr Krakowiak, Agnieszka Paczkowska and 

Robert Witkowski report, EUROPEAN JOURNAL 

OF PALLIATIVE CARE, 2012; 19(5), 246-251. 
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Nevoia de îngrijiri paliative la persoanele private de libertate  

 

Mirela Chirciu 

Natisan, Pitești, România 

 

Sistemul penitenciar românesc cuprinde un 
număr de 34 penitenciare, dintre care: un 
penitenciar special pentru femei, 3 centre 
educative și 6 penitenciare-spital. În aceste unități 
sunt custodiate circa 21000 persoane private de 
libertate, acest număr fiind variabil de la an la an. 

Prevederile Legii 254/2013 privind executarea 
pedepselor și a măsurilor privative de libertate 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului 
penal, la art.71, “Dreptul la asistență medicală, 
tratament și îngrijiri,” alin. (1), stipulează că 
“Dreptul la asistență medicală, tratament și 
îngrijiri al persoanelor condamnate este garantat, 
fără discriminare în ceea ce privește situația lor 
juridică. Dreptul la asistență medicală include 
intervenția medicală, asistența medicală primară, 
asistența medicală de urgență și asistența 
medicală de specialitate. Dreptul la îngrijiri 
include atât îngrijirile de sănătate, cât și îngrijirile 
terminale”  

Asistența medicală a persoanelor private de 
libertate se realizează de către personal medical 
care aparține rețelei sanitare proprii a 
Administrației Naționale a Penitenciarelor.  

În conformitate cu legislația în vigoare, respectiv 
Ordinul privind asigurarea asistenței medicale 
persoanelor private de libertate aflate în custodia 
Administrației Naționale a Penitenciarelor, 
1016/2007, și din punct de vedere organizatoric, 
în funcție de capacitatea de detenție și de 
numărul persoanelor private de libertate aflate în 
custodie, fiecare penitenciar are prevăzut în 
structura sa, cel puțin un medic de familie care 
supraveghează starea de sănătate a deținuților, 
iar în cadrul spitalelor, medici specialiști în 
concordanță cu structura organizatorică a unității 
spitalicești respective. 

În funcție de afecțiunile de care suferă deținuții și 
de evoluția acestor afecțiuni, aceștia pot fi 

internați în penitenciarele-spital sau în spitalele 
din sistemul național de sănătate. 

În cadrul spitalelor din rețeaua sanitară a ANP pot 
fi tratate atât afecțiuni medicale, cât și 
chirurgicale. În ceea ce privește deținuții cu 
afecțiuni multiple, cât și cei cu stadii avansate de 
boală, aceștia sunt custodiați fie în infirmeriile 
penitenciarelor, fie în secțiile de boli cronice din 
spitalele penitenciare. 

Având în vedere faptul că spitalele penitenciare 
se află în relații contractuale cu casa de asigurări 
de sănătate, în acest sens fiind necesară 
respectarea duratei medii de spitalizare pentru 
toate secțiile, deci și pentru secțiile de boli 
cronice, este o adevărată provocare tratarea 
deținuților care suferă de afecțiuni care necesită 
îngrijiri paliative, întrucât durata necesității 
acordării îngrijirilor este, în majoritatea cazurilor, 
mult mai mare decât durata medie de spitalizare 
pentru o secție de boli cronice. 

În discuție intră atât situația deținuților cu 
afecțiuni oncologice, dar și cei cu afecțiuni 
cardiace, pulmonare, renale, hepatice, 
neurologice, psihice, aflate în stadii avansate de 
boală. 

În ciuda faptului că în penitenciare, centre 
educative, respectiv spitale-penitenciare există 
personal angajat medici, asistenți medicali, 
asistenți sociali, psihologi care desfășoară 
activități interdisciplinare, la deținuții aflați în 
stadii terminale situația devine mai complicată, 
urmare a lipsei cunoștințelor necesare în 
domeniul îngrijirilor paliative, precum și a 
specialiștilor în acest domeniu. 

Așadar, vulnerabilitatea constă, pe de o parte, în 
lipsa personalului de specialitate, iar pe de altă 
parte, în lipsa logisticii necesare pentru îngrijirea 
acestei categorii de pacienți. 
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În astfel de cazuri se recurge la sistemul public de 
sănătate, întâmpinându-se dificultăți majore în 
primirea deținuților atât în cadrul 
compartimentelor de urgență, în situația apariției 
unor acutizări ale afecțiunilor sau în internarea 
deținuților în diverse secții medicale. 

Trebuie precizat faptul că, sistemul penitenciar se 
confruntă, în general, cu o lipsă accentuată de 

personal medical, în ultimii 5 ani, numărul 
medicilor angajați situându-se la un nivel de sub 
50% față de necesar. 

Consider deci, că se impune a se identifica soluții 
pentru asigurarea asistenței medicale de 
specialitate și de calitate și pentru deținuții aflați 
în stadiile terminale de boală. 
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How to evaluate and document symptom management and 

advanced directives in an electronic record 

Aliki Tserkezoglou 

Galilee Palliative Care Unit 

Background 
Provision of Palliative Care (PC) in Greece remains 
scarce and consequently it is not integrated in the 
health care system. Guidelines and evidence- 
based standards are lacking.  
"GALILEE" PC Unit, an ecclesiastical organization, 
has been offering services, free of charge, to 
cancer and ALS patients, at home (since 2010), at 
a day center (since 2011) and at a hospice (since 
January 2018). It is actually the only PC Unit for 
adult patients in the country. As in many other, 
low resource countries, "GALILEE" greatly 
depends on sponsors to financially support its 
activities. 
The development of health care informatics 
worldwide, has been driven both by the need to 
improve quality of care, as well as to report 
aggregate statistics to potential and active 
funders. Although there are numerous practical 
problems and ethical arguments, they do not 
exceed the great advantages of information 
sharing, evidence-based decision guidance, 
quality assurance and organizational strategic 
planning and monitoring  
Objective: "GALILEE's" Board of Directors and 
interdisciplinary team (IDT) aimed to develop an 
electronic patient record, in order to support 
organization and evidence-based provision and 
documentation of care and hopefully via 
transparency and efficacy, promote the Unit's 
sustainability. 
Method: A web based, bottom-up electronic 
patient record (TMS - Tailor Made Medical 
Software) has started its development since 2013 
by the collaboration of "GALILEE's" IDT with 
informatics experts (IE). The software has been 
implemented since 2015 and its use continues to 
be monitored, troubleshot and upgraded, in 
order to meet the extended workflow and GDPR 
requirements. A navigational interface consisting 
of text fields, check boxes, drop down menus, 

buttons, datasheets etc was developed. Data can 
be viewed as analytical pages, word document 
reports, timeline spreadsheets or graphs. Lab 
reports and imaging tests can easily be uploaded 
to the patient's file. Additional functionality is 
provided by exporting data to Microsoft Excel 
Spreadsheets and the TMS statistical package. 
Outcome:  Organizational data, that is 
demographics, appointments, out of hour's 
telephone support, drugs formulary etc have 
been mostly proposed by the ICE. The clinical 
database, that is, medical record, nursing 
procedures, symptom management, tools and 
questionnaires etc, were elaborated by the IDT 
based on the eight domains of PC provision 
(Ontario Cancer Care- A Model to Guide Hospice 
Palliative Care), that is: disease management, 
physical, psychological, social, spiritual, practical, 
end of life issues, bereavement. 
A home screen with a double menu bar, 
illustrates patient demographics, a summary of 
clinical data, as well as access to episodes of care 
by date or longitudinal follow up of symptom 
management, or any other aspect of care 
(communication, hospital admissions, advanced 
directives etc)  
Performance status is evaluated and documented 
by the Palliative Performance Scale (PPSv2) and 
initial screening of symptoms is made by the 
Edmonton Symptom Assessment System. A score 
above 4 or medium intensity symptom burden 
triggers the need for further evaluation via the 
Ontario Cancer Care Symptom Management 
Guides documented in the Algorithm section of 
the electronic record. Symptom characteristics 
and burden are evaluated and documented 
according to the OPQRSTUV acronym (Onset, 
Provoking/Palliating factors, Quality. Radiation, 
Severity etc). Depending on the level of symptom 
severity (mild, moderate, severe) the appropriate 
pharmacological and non-pharmacological 
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interventions are chosen and documented from a 
drop-down menu. Assistance can be found in the 
attached instructions list.  
Questionnaires such as the HAD, Mini Mental 
State Exam, Bed Sores Prevention Scale etc are 
also included in the Questionnaire section. 
A communication and information section 
illustrate whether the patient and carer are 
aware of the diagnosis and prognosis as well as 
the preferred place of care, at the end of life. 
Relevant discussions and fluctuation of the 
patient's and family's wishes are documented and 
can be presented longitudinally. Family meetings 
minutes, goals of care, psychosocial and spiritual 
issues are also recorded mostly as texts. 

End of life care covers a separate section, 
covering medication adjustments, cultural 
preferences, anticipatory procedures for funeral 
etc mostly as a check list.  
Comments: Documentation can be cumbersome 
and time consuming. The laptop screen may be 
considered a barrier in the personal relationship 
between patient and professional carer. 
However, a structured electronic patient record 
can help the patient remember and report 
symptoms and problems and support the 
professional to cover all aspects of a patient's 
care and monitor them longitudinally. 
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Cum se evaluează și documentează managementul simptomelor 

și directivele avansate în dosarul electronic 

Aliki Tserkezoglou 
Galilee Palliative Care Unit 
 
Background: Furnizarea de îngrijire paliativă (ÎP) e 
precară în Grecia și prin urmare nu e integrată în 
sistemul de sănătate. Ghidurile și standardele 
bazate pe evidențe lipsesc. 
Unitatea de îngrijiri palliative ,,GALILEE”, o 
organizație susținută de biserică, oferă servicii 
gratuite pacienților cu cancer și cu scleroză 
amiotrofică laterală (SAL), la domiciliu  (2010), 
centre de zi (2011) și unitate cu paturi de îngrijiri 
paliative (2018). La momentul actual, este singura 
unitate de îngrijire paliativă cu paturi pentru 
adulți din țară. Ca și în alte țări cu resurse 
limitate, ,,GALILEE” depinde de donatori pentru a 
putea suține financiar activitățile. 
Dezvoltarea în lume a informaticii medicale a fost 
generată atât de îmbunătățirea calității îngrijirii, 
cât și de posibilitatea generării de date statistice 
pentru finanțatori. Chiar dacă se confruntă cu 
numeroase probleme practice și argumente etice, 
totuși acestea nu limitează avantajele împărtășirii 
informației, luării de decizii bazate pe evidențe, 
asigurării calității și organizării planificării și 
monitorizării strategice.  
Obiective: Board-ul directorilor ,,GALILEE” și 
membrii echipei interdisciplinare au avut ca scop 
să dezvolte un dosar electronic al pacientului, 
pentru a sprijini organizația,  pentru a furniza 
date acurate și pentru documentarea activităților 
de îngrijire. Astfel, prin transparență și eficacitate 
se promovează sustenabilitatea organizației. 
Metodă: În 2013 a început dezvoltarea de la 0 a 
unui dosar electronic bazat pe un web (TMS - 
Tailor Made Medical Software), prin colaborarea 
echipei interdisciplinare cu experți în informatică. 
Programul a fost implementat începând cu 2015 
și utilizarea lui este monitorizată continuu, pentru 
a elimina erorile și pentru a fi îmbunătățit, pentru 
a face față fluxului de informații și cerințelor 
GDPR. A fost dezvoltată o interfață de navigare 
care cuprinde: câmpuri cu text, câmpuri pentru 
bifat, meniuri cu opțiuni de alegere, butoane, 
pagini cu date etc. Datele pot fi vizualizate ca și 

pagini cu date analitice, rapoarte în documente 
word, pagini arătând chronologic datele sau 
grafice. Testele de laborator și cele imagistice pot 
fi încărcate în dosarul pacientului. O funcție 
adițională constă în posibilitatea exportării 
datelor în Microsoft Excel și pachetul statistic 
TMS. 
Rezultate:  Datele oragnizaționale, precum 
demografice, programări, suportul telefonic în 
afara programului, formularele pentru 
medicamente etc au fost propuse de echipa 
interdisciplinra.  Baza de date clinice, care include 
datele medicale, proceduri de nursing, 
managementul simptomelor, instrumente și 
chestionare etc, a fost elaborată de echipa 
interdisciplinară pe baza celor 8 domenii ale 
îngrijirii paliative (cf. (Ontario Cancer Care- A 
Model to Guide Hospice Palliative Care): 
managementul bolii, fizic, psihologic, social, 
spiritual, practic, aspecte legate de sfârșitul vieții, 
doliu. 
Captura cu pagina de început cu o bară de meniu 
dublă, ilustrează datele demografice ale 
pacientului, un sumar al datelor clinice, dar și 
accesul la episoadele de îngrijire cf. datei sau 
monitorizarea longitudinală în managemenul unui 
simptom sau al oricărui alt aspect al îngrijirii 
(comunicare, internări, directive avansate etc). 
Statusul de perfomanță este evaluat și 
documentat cf Scalei de performnață paliativă 
(Palliative Performance Scale - PPSv2), iar 
evaluarea inițială a simptomelor se realizează cu 
Sistemul Edmonton de evaluare a simptomelor 
(ESAS). Un scor peste 4 sau o intensitate medie a 
simptomelor sunt semnalate în vederea unei 
evaluări ulterioare cf Ontario Cancer Care 
Symptom Management Guides care e 
documentat în secțiunea de algoritm a dosarului 
electronic. Caracterisiticile simptomului si 
disconfortul generat de acesta sunt evaluate și 
documentate cf OPQRSTUV (Onset, 
Provoking/palliating factors, Quality, 
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Radiation/referred pain, Severity, Time, and 
Interventions etc). În funcție de nivelul de 
severitate al simptomului (ușor, moderat, sever), 
sunt alese intervențiile farmacologice și non-
faramacologice potrivite și documentate cu 
ajutorul meniului de opțiuni. Asistența se face cu 
ajutorul listei cu instrucțiuni atașate.  
Scale precum HAD, MMSE, BSPS etc se regăsesc în 
secțiunea de chestionare. 
Secțiunea de comunicare și informare reflectă 
dacă pacientul și îngrijitorul principal cunosc 
diagnosticul și prognosticul, care este locul 
preferat pentru îngrijire la sfârșitul vieții. 
Discuțiile relevante și modificările privind 
dorințele pacientului și familiei sunt documentate 
și pot fi prezentate longitudinal. Întâlnirile cu 
familia, obiectivele de îngrijire, aspectele psiho-
sociale și spirituale sunt înregistrate ca și text. 
Aspectele legate de îngrijirea la sfârșitul vieții se 
regăsesc într-o secțiune separată, iar prescrierea 
medicației, preferințele culturale, pregătirea 
anticipată pentru înmormântare etc apar adesea 
ca și listă de verificare. 
Comentarii: documentarea poate fi adesea 
copleșitoare și consumatoare de timp. Ecranul 
calculatorului poate fi considerat o barieră în 
relația dintre pacient și profesionist.  Totuși un 
dosar electronic al pacientului structurat îl poate 
ajuta să-și amintească și să raporteze simptome și 
probleme, care să determine profesionștii să 
acopere toate aspectele care țin de îngrijire și să 
asigure o monitorizare longitudinală. 
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Perspectives on human dignity and on existential and religious 

needs of patients with advanced illnesses 

Fr. Nicolae Moșoiu, Faculty of Orthodox Theology „Andrei Șaguna”, Sibiu 

Palliative care has an evident holistic character, 
addressing thus all the needs of the patient. The 
human being is body and soul, so I shall try in the 
first part of this presentation to highlight the 
human being’s value in its entirety, called as one, 
body and soul, to eternal life. In the second part I 
shall try to present the existential and religious 
needs of patients, the ministry of the priest in the 
hospice and the distinction between curing and 
healing.  

 
A. Deification (theosis) of the human being in Christ 

 
The doctrine of the deification of the human 
being is „a central point of theology, ascetics and 
mystics of the Orthodox Church”1. This teaching is 
derived from the Holy Scripture and from the 
apostolic and patristic writings. I will briefly focus 
on 3 aspects and their theological meaning 
concerning the human body 

 
1. Considerations regarding the value of the human body  
The issue of the human body is one of the most 
topical and actively debated in modern society 
and culture. “Culture is now as much body-
oriented as it was spiritually oriented in the past, 
and its interest in everything concerning human 
body borders on obsession”2 Stressing the 

                                                           
1 Hilarion Alfeyev,St.Simeon the New Theologian and 
Orthodox Tradition, Oxford University Press, 
2005,p.255; the note also names the 20th century 
theologians who wrote about theosis: Popov, Gross, 
M.Lot-Borodine, Congar, Dalmais, Mantzaridis, Nellas, 
Cullen, Russell, Larchet. 
2 Sergey Horujy, “Hermeneutics of the Human Body 
According to Hesychast Athropology, in the vol.: 
Thinking Modernity. Towards a Reconfiguration of the 
Relationship between Orthodox Theology and Modern 
Culture, Balamand Theological Coferences 1, Edited by 
Assaad E.Kattan and Fadi A.Georgi, Balamand, 
Lebanon; Munster, Germany: St. John of Damascus 
Institute of Theology, University of Balamand; 

importance of the human body as “temple of the 
Holy Spirit” (1Co.6:19) can profoundly impact the 
perspectives on palliative care. There is a big 
contrast between the value of the human body as 
an integral part of the human being and the value 
of the different components of the body3.  
 
2. The human being - an unitary structure 
Jean Claude Larchet’s exegesis on the relationship 
between Job and God, emphasized that the 
former suffers wholly, both as a body and a soul: 
“Job is stricken by an illness that crushes his body 
and soul” 4.  Marius Lazurca also offered a very 
thorough synthesis of the Old Testament 
anthropology. The human being – he wrote – 
fundamentally belongs both to the earthly and to 
the heavenly world, but he must undergo an 
endless movement of ascent5.  
 
3. The human body: 'translucent organ of God's infinite 

mystery' 
 

B. Is it possible to discover faith while 
confronting death?   

The act of faith involves the person at its deepest 
level. The circumstances of every human life, his 
joys, fears, uncertainties, all contribute to a 
personal and genuine act of faith. Metropolitan 
Kallistos Ware stresses that we do not say in the 

                                                                                          
Westphalian Wilhem University,  Daccache Printing 
House, Lebanon, 2010, p.93, (see also the pdf version 
on:http://synergia-isa.ru/wp-
content/uploads/2011/08/hor_leban_talk.pdf) 
3 http://chemistry.about.com/b/2011/02/06/how-much-

are-the-elements-in-your-body-worth.htm [on 1 

November 2012]) 
4 Răzvan Brudiu, Human suffering and its healing 
according to Jean-Claude Larchet, în European Journal 
of Science and Theology, September 2012, Vol.8, 
Supplement 2, p. 282 
5 Marius Lazurca, Invenţia trupului, Ed. Anastasia, 
Bucureşti, f.a., p. 97. 

http://synergia-isa.ru/wp-content/uploads/2011/08/hor_leban_talk.pdf
http://synergia-isa.ru/wp-content/uploads/2011/08/hor_leban_talk.pdf
http://chemistry.about.com/b/2011/02/06/how-much-are-the-elements-in-your-body-worth.htm
http://chemistry.about.com/b/2011/02/06/how-much-are-the-elements-in-your-body-worth.htm
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Creed: „I believe there is a God” but „I believe in 
one God”. Between believe that and believe in 
there is a fundamental distinction. The belief that 
there is something or someone, may not have any 
practical effect on my life. But when I tell a close 
friend: „I believe in you” means more than 
expressing belief that this person exists. „I believe 
in you” means: „You are my support”, „I trust 
you”.  All this we say to God in the Creed. 
The 5 aspects that I will present are  
 

1. “The dying patient is a living person”6 
Spiritual and pastoral assistance is widely 
recognized as an essential part of holistic care to 
the terminally ill. For patients in advanced stages 
of an incurable disease death is not an abstract 
notion but a reality they face and see acutely and 
personally. 
It is well known that disease and crises in general 
can contribute to a deeper experience of faith. In 
this regard, incurable disease that involves an 
awareness of imminent death itself may have a 
contribution. In fact the person involved can be 
found in a turning point. They may have a chance 
to find God for the first time, or a more 
pronounced ability to customize a pre-existing 
relationship with Him. Somehow or other, the 
reality of God comes to the forefront of the mind 
and attention of the terminally ill. Now there is an 
excellent opportunity for the minister to put aside 
half-truths, superstitions and unfinished 
conclusions about God.  
Thanks to the discovery of a personal God, faith 
can give the terminal patient: light, peace, 
relaxation, trust, and meaning. It is the light and 
peace that come from Christ the Lord, through 
the conscious experience of the Passion and 
death. With such a belief, the terminally sick can 
teach in a very impressive manner. This is the 
right balance: “My grace is sufficient for you, for 
my power is made perfect in weakness. Therefore 
I will boast all the more gladly about my 
weaknesses, so that Christ’s power may rest on 
me. That is why, for Christ’s sake, I delight in 
weaknesses, in insults, in hardships, in 

                                                           
6 Tom O’ Connor, “Caring for the dying”, în :Tom Coyle 
(ed.), Christian Ministry to the Sick, London, 1986, 
p.158, this study will be further used (p.156-169) 

persecutions, in difficulties. For when I am weak, 
then I am strong” (2 Co.12: 9-10). 

 
2. The terminally ill patient’s  struggles 

It would seem that there are four groups among 
those who receive hospice patients: those who do 
not know they have cancer; those who know (or 
are almost certain) and refuse to admit it to 
themselves and others; those who admit they are 
terminally ill and who experience all their fears 
and the helplessness of isolation; those who are 
fully aware of their condition they accept it as a 
reality and go through the process of adjustment. 
Whatever the stage of awareness, acceptance 
and adaptation, it is the duty of the priest to be 
flexible, understanding and able to appease. If 
you ever needed a person to be free of prejudices 
it is when you meet a person whose death is 
imminent. The terminally ill can identify with our 
weaknesses and our limitations. But they cannot 
identify with attitudes that express routine and 
repetition rather than the originality of a personal 
encounter7. It would be a rare case if the priest, 
truly human and truly spiritual, could not get 
involved in a relationship with a patient who 
knows deep down that he has little more to live. 
It is particularly necessary in an open and honest 
campaign. Being alone can often invade the mind 
and heart of the terminally ill. 

 
3. The priest’s duty to develop relationships 

with patients and family members 
 

4. The care of the family and of the friends 
Total patient care also includes close family 

members. Very often the patient's greatest 
concern is for his family. It is very important to 
strengthen the relationship between patient and 
their relatives. The Holy Sacrament of Unction has 
a great role in this regard, all those present are 
anointed with holy oil: the sick, the healthy, the 

                                                           
7 Ibid, p. 161, see also: Frank Lake, Clinical Theology. 

A Theological and Psychological Basis to Clinical 

Pastoral Care, abridged by Martin H.Yeomans, 

Darton, Longman, and Todd Ltd, London,1994; de 

asemenea: John Foskett and David Lyall, Helping the 

Helpers. Supervision and Pastoral Care, SPCK, 

London, 1990 
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priests and all others. Thus the Sacrament of 
Unction provides a deep sense of solidarity due to 
Bible readings, prayers and anointing itself. While 
Confession is a sacrament given individually, Holy 
Unction creates a special bond between the 
patient and others. Certainly the deepest sense of 
communion is given by celebration of the Holy 
Liturgy followed by the reception of Holy 
Communion, the Body and Blood of Christ, by 
which we acquire consanguinity with both 
mystical Christ and with other participants. In the 
case of terminally ill, while physical strength 
weakens human life is on a downward spiral, the 
soul ascends to Christ through the sacraments. 
While the body is drained of life, the person is 
nourished by Life Itself being restored and 
incorporated into Christ. 

 
5. The distinction between curing and healing 
All people, including those involved in 

healing through faith, seek curing. But is it 
possible for someone to be healed even if not 
cured? Quoting Dr. James Hanratty, medical 
director of the Joseph's Hospice in London, 
Hospice means „to change treatment with care”8. 
While curing refers to the physiological 
reconstruction of the physical body, healing has 
many meanings, for example: inner peace, 
forgiveness, rehabilitation, resulting in removing 
the stigma imposed on the patient by a culture in 
which the disease is exclusively associated with 
sin; healing means also eliminating social barriers, 
for instance in the case of the man with leprosy, 
told in the Gospel of Saint Mark (1:40-45), who 
asks Jesus to cleanse him, asks Him implicitly to 
reintegrate him in his community. The good news 
of the Gospel from this perspective is that it 
creates inclusive communities and condemns 
oppressive and dehumanizing systems and 
structures9. From the theological point of view we 
should also discuss ways of understanding of the 
presence of the healing of the Holy Spirit, the 
nature of the relationship between healing and 

                                                           
8 Tom O’ Connor, op.cit.,p.158 
9 See also A Church of all and for all; 

http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/co

mmissions/faith-and-order/ix-other-study-processes/a-

church-of-all-and-for-all-an-interim-statement - a 

document of the World Council of Churches 

salvation, and to resume the much needed 
intercultural dialogue about what „health” means 
with a deep reflection on the biblical meaning of 
reconciliation10. It should be noted that Jesus did 
not make a distinction between social restoration 
and physical healing. Both happened at the same 
time. But while we are talking about direct action 
of God in hospice care, praying Him to intervene, 
we cannot ask insistently for a miracle, whatever 
His will, His plan. 
In the end the question is whether people who 
are incurably sick can still enjoy life? Is there a 
possibility of healing when death is imminent? 
How can the Church, hierarchy and the faithful, 
together with all other factors, be a meaningful 
presence for those who suffer, and how can they 
interact effectively with health care? 
 

                                                           
10 See also the important documents of the World 
Council of Churches on healing and reconciliation : 
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/
other-meetings/mission-and-evangelism/preparatory-
paper-11-the-healing-mission-of-the-church;  
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/
other-meetings/mission-and-evangelism/preparatory-
paper-10-mission-as-ministry-of-reconciliation 

http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/faith-and-order/ix-other-study-processes/a-church-of-all-and-for-all-an-interim-statement
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/faith-and-order/ix-other-study-processes/a-church-of-all-and-for-all-an-interim-statement
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/faith-and-order/ix-other-study-processes/a-church-of-all-and-for-all-an-interim-statement
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/other-meetings/mission-and-evangelism/preparatory-paper-11-the-healing-mission-of-the-church
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/other-meetings/mission-and-evangelism/preparatory-paper-11-the-healing-mission-of-the-church
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/other-meetings/mission-and-evangelism/preparatory-paper-11-the-healing-mission-of-the-church
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/other-meetings/mission-and-evangelism/preparatory-paper-10-mission-as-ministry-of-reconciliation
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/other-meetings/mission-and-evangelism/preparatory-paper-10-mission-as-ministry-of-reconciliation
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/other-meetings/mission-and-evangelism/preparatory-paper-10-mission-as-ministry-of-reconciliation
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Perspective asupra demnității umane și asupra nevoilor 

existențiale și religioase ale pacienților cu boli avansate 

Pr. Nicolae Moșoiu, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna”, Sibiu 

 
Îngrijirea paliativă are un caracter holistic evident, 
adresându-se astfel tuturor nevoilor pacientului. 
Ființa umană este formată din trup și suflet, așa 
că voi încerca, în prima parte a acestei prezentări, 
să subliniez valoarea omului în totalitate, luat ca 
un întreg - un trup și suflet -  pentru viața veșnică. 
În a doua parte voi încerca să prezint nevoile 
existențiale și religioase ale pacienților, rolul 
preotului în hospice și distincția dintre tămăduire 
și vindecare. 
 
A. Îndumnezeirea (theosis) ființei umane în 
Hristos 
 
Doctrina îndumnezeirii ființei umane este "un 
punct central al teologiei, asceticii și misticii 
Bisericii Ortodoxe"11. Această învățătură provine 
din Sfânta Scriptură și din scrierile apostolice și 
patristice. Voi accentua pe scurt 3 aspecte și 
semnificația lor teologică asupra corpului uman 
 
1. Considerații privind valoarea corpului uman 
Tema corpului uman este una dintre cele mai 
actuale și activ dezbătute teme în societatea și 
cultura modernă. "Cultura este acum la fel de 
orientată pe corp, precum a fost orientată către 
spiritualitate în trecut și interesul față de tot ceea 
ce privește corpul uman apropiindu-se de 
obsesie"12. Subliniind importanța corpului uman 

                                                           
11 Hilarion Alfeyev,St.Simeon the New Theologian and 
Orthodox Tradition, Oxford University Press, 
2005,p.255; the note also names the 20th century 
theologians who wrote about theosis: Popov, Gross, 
M.Lot-Borodine, Congar, Dalmais, Mantzaridis, Nellas, 
Cullen, Russell, Larchet. 
12 Sergey Horujy, “Hermeneutics of the Human Body 
According to Hesychast Athropology, in the vol.: 
Thinking Modernity. Towards a Reconfiguration of the 
Relationship between Orthodox Theology and Modern 
Culture, Balamand Theological Coferences 1, Edited by 

ca "templu al Duhului Sfânt" (1Cor.6: 19) poate 
avea un impact profund asupra perspectivelor 
asupra îngrijirii paliative. Există un contrast mare 
între valoarea corpului uman ca parte integrantă 
a ființei umane și valoarea diferitelor părți ale 
corpului13. 
 
2. Ființa umană - o structură unitară 
Exegeza lui Jean Claude Larchet cu privire la 
relația dintre Iov și Dumnezeu, a subliniat că Iov 
suferă în întregime, atât ca trup, cât și ca un 
suflet: "Iov este lovit de o boală care îi zdrobește 
trupul și sufletul"14. Marius Lazurca a oferit, de 
asemenea, o sinteză aprofundată a antropologiei 
Vechiului Testament. Ființa umană - a scris el - 
aparține în mod fundamental atât lumii 
pământești, cât și lumii cerești, dar trebuie să se 
supună unei mișcări nesfârșite de ascensiune15. 
3. Corpul uman: "organ translucid al misterului 
infinit al lui Dumnezeu" 
B. Este posibil să descoperi credința în timp ce te 
confrunți cu moartea? 
Acțiunea de credință implică persoana la cel mai 
înalt nivel. Experiențele, bucuriile, temerile, 
incertitudinile din viața fiecărui om, toate 
contribuie la un act personal și autentic de 

                                                                                          
Assaad E.Kattan and Fadi A.Georgi, Balamand, 
Lebanon; Munster, Germany: St. John of Damascus 
Institute of Theology, University of Balamand; 
Westphalian Wilhem University,  Daccache Printing 
House, Lebanon, 2010, p.93, (see also the pdf version 
on:http://synergia-isa.ru/wp-
content/uploads/2011/08/hor_leban_talk.pdf) 
13 http://chemistry.about.com/b/2011/02/06/how-much-

are-the-elements-in-your-body-worth.htm [on 1 

November 2012]) 
14 Răzvan Brudiu, Human suffering and its healing 
according to Jean-Claude Larchet, în European Journal 
of Science and Theology, September 2012, Vol.8, 
Supplement 2, p. 282 
15 Marius Lazurca, Invenţia trupului, Ed. Anastasia, 
Bucureşti, f.a., p. 97. 

http://synergia-isa.ru/wp-content/uploads/2011/08/hor_leban_talk.pdf
http://synergia-isa.ru/wp-content/uploads/2011/08/hor_leban_talk.pdf
http://chemistry.about.com/b/2011/02/06/how-much-are-the-elements-in-your-body-worth.htm
http://chemistry.about.com/b/2011/02/06/how-much-are-the-elements-in-your-body-worth.htm
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credință. Mitropolitul Kallistos Ware subliniază că 
noi nu spunem în Crez: "Cred că există un 
Dumnezeu", ci "cred într-un singur Dumnezeu". 
Între ”a crede în existența” și ”a crede în”  există 
o distincție fundamentală. Credința că există ceva 
sau cineva poate să nu aibă niciun efect practic 
asupra vieții mele. Dar când spun unui prieten 
apropiat "Eu cred în tine" înseamnă mai mult 
decât exprimarea credinței că această persoană 
există. "Eu cred în tine" înseamnă: "Tu ești 
sprijinul meu", "Am încredere în tine". Toate 
acestea le spunem lui Dumnezeu în Crez. 
Cele 5 aspecte pe care le voi prezenta sunt: 

1. "Pacientul pe moarte este o persoană 
vie"16 

Asistența spirituală și pastorală este recunoscută 
ca o parte esențială a îngrijirii holistice a 
bolnavilor terminali. Pentru pacienții aflați în 
stadii avansate de boală incurabilă, moartea nu 
este o noțiune abstractă, ci o realitate cu care se 
confruntă personal. 
Este bine cunoscut faptul că boala și crizele în 
general pot contribui la o experiență mai 
profundă a credinței. În această privință, boala 
incurabilă care implică o conștientizare a morții 
iminente poate avea o contribuție. De fapt, 
persoana implicată se poate afla într-un punct de 
cotitură. Ei pot avea o șansă să-L găsească pe 
Dumnezeu pentru prima dată sau o ocazie mai 
pronunțată de a personaliza o relație preexistentă 
cu El. Într-un fel sau altul, realitatea lui Dumnezeu 
vine în prim-planul minții și atenției bolnavilor 
terminali. Acum există o ocazie excelentă pentru 
preot să clarifice jumătățile de adevăr, 
superstițiile și concluziile incomplete despre 
Dumnezeu. 
Datorită descoperirii unui Dumnezeu personal, 
credința poate da pacientului terminal: lumină, 
pace, relaxare, încredere și înțeles. Lumina și 
pacea provin de la Hristos, prin experiența 
conștientă a Patimilor și a morții. Cu o astfel de 
credință, bolnavul terminal poate provădui într-
un mod foarte impresionant. Acesta este 
echilibrul potrivit: "Harul Meu îți este suficient 
pentru că puterea mea devine perfectă în 
slăbiciune. De aceea mă voi lăuda cu atât mai 

                                                           
16 Tom O’ Connor, “Caring for the dying”, în :Tom Coyle 
(ed.), Christian Ministry to the Sick, London, 1986, 
p.158, this study will be further used (p.156-169) 

bucuros de slăbiciunile mele, pentru ca puterea 
lui Hristos să se odihnească asupra mea. De 
aceea, pentru numele lui Hristos, mă bucur de 
slăbiciuni, de insulte, de greutăți, de persecuții, 
de dificultăți. Căci când sunt slab, atunci sunt 
puternic "(2 Cor 12: 9-10). 

2. Frământările pacientului terminal 
Aparent pacienții care beneficiază de îngrijire 
paliativă se impart în patru grupuri: cei care nu 
știu că au cancer; cei care știu (sau sunt aproape 
siguri) și refuză să accepte acest lucru față de ei 
înșiși și față de alții; cei care acceptă că sunt 
bolnavi terminali și care își trăiesc temerile și 
neputința în izolare; cei care sunt deplin 
conștienți de condiția lor pe care o acceptă ca 
realitate și parcurg procesul de adaptare la 
aceasta. 
Indiferent de stadiul de conștientizare, acceptare 
și adaptare, e de datoria preotului să fie flexibil, 
înțelegător și capabil să liniștească. Dacă e 
vreodată nevoie ca persoană să fii fără 
prejudecăți acest lucru e necesar când întâlnești 
pe cineva pentru care moartea este iminentă, 
Bolnavul terminal se poate identifica cu 
slăbiciunile și limitările noastre. Dar nu se poate 
identifica cu atitudinile care sunt o expresie a 
unei rutini și repetiții, mai degrabă decât 
autenticitatea unei întâlniri personale17. Ar fi o 
situație rară ca preotul, profund uman și spiritual, 
să nu intre într-o relație cu un pacient care știe în 
adâncul lui că mai are puțin de trăit. E absolut 
necesar acest lucru și e un demers onest pentru 
că adesea singurătatea invadează mintea și 
sufletul celui bolnav terminal. 

 
3. Datoria preotului de a dezvolta relații cu 

pacienții și membrii familiei 
 

4. Îngrijirea familiei și prietenilor  
Îngrijirea holistică a pacientului include și familia. 
Ades cele mai mari griji ale pacientului sunt legate 
de familia sa. Este important să întărim aceste 

                                                           
17 Frank Lake, Clinical Theology. A Theological and 

Psychological Basis to Clinical Pastoral Care, 

abridged by Martin H.Yeomans, Darton, Longman, and 

Todd Ltd, London,1994; de asemenea: John Foskett 

and David Lyall, Helping the Helpers. Supervision and 

Pastoral Care, SPCK, London, 1990 
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relații între pacient și cei dragi ai lui. Slujba 
Maslului  are un rol semnificativ în acest sens: toți 
cei prezenți sunt miruiți și formează o unitate : 
pacientul, aparținătorii, preoții și ceilalți prezenți. 
Această Taină oferă un sentiment profund de 
solidaritate  atât prin mirungere, cât și prin citirea 
Bibliei și rugăciunea comună.  
Comuniunea plenară este însă desigur realizată cu 
ocazia participării la Sfânta Liturghie urmată de 
Sfânta Taină a Împărtășaniei, când prin Trupul și 
Sângele Mântuitorului  devenim uniți în mod 
mistic cu Hristos și cu ceilalți.   În cazul 
persoanelor grav bolnave, pe măsură ce forța 
fizică se diminuează, și viața omenească este într-
o spirală descendentă, sufletul se înalță spre 
Hristos prin Taine; trupul se micșorează, persoana 
se hrănește din Viața Însăși, fiind resturată și 
incorporată în Hristos. 

5. Distincția între vindecare și tămăduire  
 
Toate persoanele, inclusiv cele care sunt în 
procesul de tămăduire prin credință, caută 
vindecarea. Dar e posibil ca cineva să fie tămăduit 
fără a fi vindecat? Citându-l pe Dr. James 
Hanratty, director medical la Joseph's Hospice în 
Londra, hospice-ul înseamnă „a schimba 
tratamentul cu îngrijirea”18.  În timp ce 
vindecarea se referă la reconstituirea fiziologică a 
trupului, tămăduirea are multiple semnificații, de 
exemplu: pacea interioară, iertarea, reabilitarea, 
înlăturând stigma impusă pacientului de o cultură 
în care suferința este exclusiv asociată cu păcatul; 
tămăduirea înseamnă de asemena eliminarea 
barierelor sociale ca în cazul vindecării leprosului  
(Marcu 1:40-45) care cere vindecare ca să poată fi 
reintegrat în comunitate.  Din punct de vedere 
teologic ar trebui discutat modul de înțelegere a 
naturii vindecătoare a Duhului Sfânt, relația 
dintre tămăduire și mântuire, și ce înseamnă  
sănătatea ca reflecție profundă a ceea ce ar putea 
fi în sens  biblic împăcarea.19 Trebuie subliniat ca 

                                                           
18 Tom O’ Connor, op.cit.,p.158 
19 See also the important documents of the World 
Council of Churches on healing and reconciliation : 
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/
other-meetings/mission-and-evangelism/preparatory-
paper-11-the-healing-mission-of-the-church;  
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/

Iisus nu a făcut distincție între vindecarea fizică și 
restaurarea socială.  
  

 

                                                                                          
other-meetings/mission-and-evangelism/preparatory-
paper-10-mission-as-ministry-of-reconciliation 
 

http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/other-meetings/mission-and-evangelism/preparatory-paper-11-the-healing-mission-of-the-church
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/other-meetings/mission-and-evangelism/preparatory-paper-11-the-healing-mission-of-the-church
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/other-meetings/mission-and-evangelism/preparatory-paper-11-the-healing-mission-of-the-church
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/other-meetings/mission-and-evangelism/preparatory-paper-10-mission-as-ministry-of-reconciliation
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/other-meetings/mission-and-evangelism/preparatory-paper-10-mission-as-ministry-of-reconciliation
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/other-meetings/mission-and-evangelism/preparatory-paper-10-mission-as-ministry-of-reconciliation
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Spiritual care competencies 

for palliative care specialists 

Piret Paal WHO Collaborating Centre, Institute of 
Nursing Science and Practice, Paracelsus Medical 
University  in Salzburg, Austria 
 

The white paper on palliative care education 
(Gamondi et al. 2013) provides a framework with 
recommendations for spiritual care at a general 
palliative care level. Accordingly, all palliative care 
professionals should be familiar with the EAPC 
working definition of spiritual care (Nolan et al. 
2011) and be able to (1) Demonstrate the 
reflective capacity to consider the importance of 
spiritual and existential dimensions  in their own 
lives (2) Integrate the patients’ and families’ 
spiritual, existential and religious needs  in the 
care plan, at the same time respecting their 
choice not to focus on this aspect of care if they 
so wish (3) Provide opportunities for patients and 
families to express the spiritual and/or existential 
dimensions of their lives  in a supportive and 
respectful manner (4) Be conscious of the 
boundaries that may need to be respected  in 
terms of cultural taboos, values and choices. Five 
years later, the EAPC Task Force for Spiritual Care  
in Palliative Care is about to launch the revised 
list of spiritual care competencies  in palliative 
care based on several expert discussion rounds.  
in my presentation I will reflect on some issues 
that emerged during these discussions in order to 
point out how challenging as well as important it 
is to come to a consensus  in this field of research 
and policy making.  
 
References: 
Gamondi C. Larkin P., Payne S. (2013). Core 
competencies in palliative care: an EAPC White 
Paper on palliative care education – part 1. 
European Journal of Palliative Care, 20(2), 86-145. 
Nolan S,. Saltmarsh P., Leget C. (2011). Spiritual 

care  in palliative care: working towards an EAPC 

Task Force, European Journal of Pall Care 18(2), 

86-89. 

Competențe îngrijire 

spirituală pentru specialiștii 

din îngrijiri paliative 

Piret Paal WHO Collaborating Centre, Institute of 
Nursing Science and Practice, Paracelsus Medical 
University în Salzburg, Austria 

Carta Albă privind educația în domeniul îngrijirilor 

paliative (Gamondi et al., 2013) oferă un cadru cu 

recomandări pentru suportul spiritual la un nivel 

general de îngrijire paliativă. În consecință, toți 

profesioniștii din domeniul îngrijirii paliative ar 

trebui să fie familiarizați cu definiția suportului 

spiritual a EAPC (Nolan et al., 2011) și să dea 

dovadă de abilități de a (1) Demonstra capacității 

reflexive de a lua în considerare importanța 

dimensiunilor spirituale și existențiale în propriile 

lor vieți(2) Integra nevoile spirituale, existențiale 

și religioase ale pacienților și familiilor în planul 

de îngrijire, respectând totodată alegerea 

acestora de a nu se concentra asupra acestui 

aspect al îngrijirii, dacă nu doresc acest lucru. (3) 

Oferi pacienților și familiilor oportunități de a 

exprima aspectele spirituale și / sau existențiale 

ale vieții lor într-un cadru de susținere și respect 

(4) Conștientiza limitele care trebuie respectate în 

ceea ce privește tabuurile culturale, valorile și 

alegerile fiecăruia. Cinci ani mai tarziu, grupul de 

lucru al EAPC pentru suportul spiritual în îngrijirea 

paliativă este pe cale de a lansa lista revizuită a 

competențelor de suport spiritual în îngrijirea 

paliativă, bazate pe mai multe runde de discuții 

cu experți. În prezentarea mea voi aborda unele 

aspecte care au apărut în timpul acestor discuții 

pentru a sublinia cât de provocator și de 

important este să ajungem la un consens în acest 

domeniu de cercetare și elaborare de politici. 

 

http://www.eapcnet.eu/LinkClick.aspx?fileticket=2SkFw2QjYIQ%253d&tabid=200
http://www.eapcnet.eu/LinkClick.aspx?fileticket=2SkFw2QjYIQ%253d&tabid=200
http://www.eapcnet.eu/LinkClick.aspx?fileticket=2SkFw2QjYIQ%253d&tabid=200
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Actualități în îngrijirea paliativă la nivel mondial:  Ghidurile de 

practică ASCO 2018; Recomandările ESMO pentru instruire în 

oncologie 2016 

 

Daniela Mosoiu Hospice Casa Speranței, Facultatea de Medicină, Universitatea Transilvania Brașov  

Îngrijirea paliativă a vizat din start bolnavii 

oncologici și a fost dezvoltată în anii ‘60 în Anglia 

în paralel cu sistemul de sănătate ca o reacție la 

incapacitatea sistemului sanitar de a asigura 

nevoile pacienților cu cancer în stadii avansate.  A 

fost nevoie de o jumătate de secol de asistență 

medicală paliativă și de numeroase cercetări  în 

domeniu care au culminat cu studiul publicat de 

Jeniffer Temel în 2010, (studiu ce a demonstrat 

indubitabil nu doar impactul îngrijirii paliative 

asupra calității vieții, ci și prelungirea 

supraviețuirii  pentru pacienții care beneficiază de 

îngrijiri paliative odată cu debutul bolii 

oncologice), pentru ca organizațiile lider în 

domeniul oncologiei la nivel mondial American 

Society of Oncology  (ASCO ) și European Society 

of Medical Oncology (ESMO)  să recunoască 

valoarea paliației și să facă eforturi să o integreze 

în îngrijirea curentă a bolnavilor oncologici.   

ASCO a elaborat ghidurile stratificate20 pentru 

implementarea îngrijirii paliative în funcție de 

resursele existente în fiecare țară.  Stratificarea s-

a făcut în 4 categorii – nivel de bază – trebuie 

îndeplinite de toate țările indiferent de resurse – 

nivel  resurse limitate; nivel  resurse moderate;  

nivel augmentat.  Recomandările vizează 7 

domenii: modelul de servicii, ghiduri care au 

recomandări în 7 domenii: 1. Modelul de oferire a 

serviciilor de îngrijire paliativă, 2. Momentul 

oferirii îngrijirii paliative la pacienții oncologici; 3. 

Resurse umane, instruire, competențe; 4 Rolul 

                                                           
20 Hibah O.,  Sudip S; Termin S; & all Palliative Care in 
Glbal Settings: ASCO resource Stratified Practice 
Guidline JCO 2018 

asistentului medical în terapia durerii; 5. Asistență 

spirituală; 6. Asistență Socială – Consiliere; 7. 

Acces la medicația opioidă.  

În ceea ce privește minimul, recomandările de 

bază în cele 7 domenii sunt următoarele: 

 1. Trebuie să existe un sistem coordonat în care 

nevoile de îngrijire paliativă ale paciențiilor și 

familiilor sunt  identificate și abordate la toate 

nivelurile de îngrijire în colaborare cu echipa care 

oferă  terapia oncologică. Nivel de bază - Nevoile 

de îngrijire paliativă ale bolnavilor oncolgici 

trebuie să fie abordate la nivelul asistenței 

comunitare. 

2. Nevoile de îngrijire paliativă trebuie să fie 

adresate la începutul bolii oncologice de 

profesioniști cu instruire de bază în îngrijire 

paliativă. Echipa specializată de îngrijire paliativă 

trebuie implicată cel puțin atunci când – pacienții 

au suferință semnificativă în domeniul fizic, 

psihologic sau spiritual ; pacienții care au 

metastaze indiferent de tipul de cancer; pacienții 

care nu pot primi tratament oncologic  cu intenție 

curativă; pacienții cu boli oncologice cu speranță 

de viață limitată. 

3. Toți profesioniștii din sănătate trebuie să aibă 

instruire de bază în îngrijire paliativă care 

cuprinde modalități de identificare a nevoii de 

îngrijire paliativă, abilități de comunicare, 

evaluare și management durere și simptome, 

prescriere medicație. 



36 A 19-a Conferință Națională de Îngrijiri Paliative, Brașov, 18-20 octombrie 2018 

 

4. Asistenta să participe în echipa de îngrijire 

având rol de coordonare a îngrijirii. Să fie instruită 

să evalueze pacientul, să evalueze durerea și să 

monitorizeze terapia antialgică, precum și alte 

simptome, și să facă legătura cu prescriptorii. 

5. Asistența spirituală oferită de profesioniști 

instruiți adecvat trebuie să fie accesibilă în toate 

locațiile de îngrijire. Alături de asistența 

pacienților, profesioniștii care oferă asistență 

spirituală oferă suport și consiliere spirituală 

pentru echipa de îngrijire .  

6. În cazul echipelor mici care nu au psiholog, 

asistenta sau medicul echipei vor fi instruiți în 

consiliere psiho- socială și vor avea aceste 

responsabilități atașate fișei postului  și prevăzut 

timpul necesar pentru a oferi această asistență.  

7. Acces la morfina orală cu eliberare imediată și 

la morfina injectabilă care să fie prescrisă și 

eliberată de profesioniștii pregătiți adecvat. 

Recomandările pe niveluri vor fi discutate în 

paralel cu ceea ce există sau lipsește în îngrijirea 

paliativă  din  țara noastră. 

ESMO/ASCO   au revizuit curriculum-ul de 

instruire a rezidenților de oncologie medicală în 

201621. Acest curriculum a fost tradus integral în 

limba română și pe baza ei împreună cu experți 

ASCO și ESMO s-a elaborat în România o 

propunere de curriculum cu materialele de curs 

aferente, caietul de practică, modalități de 

evaluare și  s-a pilotat într-o instruire teoretică și 

un stagiu practic pentru rezidenții din 5 centre din 

România. Actual se monitorizează impactul 

instruirii. 

Tematicile din instruirea teoretică și baremul de 

manevre practice sunt prezentate mai jos: 

                                                           
21 Recomandări ESMO / ASCO pentru o Curiculă 
Globală în Oncologia Medicală  
Ediția 2016 BMJ 2016  

 

Tematica instruire teoretică: 36 ore  

1. Îngrijirea paliativă: definiție, principii, 

beneficiarii serviciilor de paliație  (1 oră) 

2. Servicii de îngrijire paliativă pe nivele de 

complexitate și locații; Continuitatea și 

transferul între serviciile de IP (1 oră) 

3. Evaluare holistică în îngrijiri paliative. 

Scale de evaluare (1 oră) 

4. Ascultarea activă și comunicarea 

empatică (1 oră) 

5. Algoritm de comunicare a unei vești 

proaste  (1 oră) 

6. Înlăturarea conspirației tăcerii (1 oră) 

7. Conferințele cu familia: Discutarea 

obiectivelor de management divergente, 

loculului îngrijirii, tranziției spre îngrijiri 

paliative (1 oră) 

8. Durerea în cancer: clasificare, 

fiziopatologie (1 oră) 

9. Evaluarea durerii și scara de analgezie 

OMS (1 oră) 

10. Opioidele utilizate în managementul 

durerii în cancer în România: 

medicamente, particularități, doze, efecte 

adverse, căi de administrare (1 oră) 

11. Inițierea și titrarea opioidelor în 

managementul durerii în cancer (1 oră) 

12. Co-analgezicele în managementul durerii 

(1 oră) 

13. Fatigabilitate: mecanism, evaluare, 

management  (1 oră) 

14. Dispnee: mecanism, evaluare, 

management    (1 oră) 

15. Anorexie, cașexie: mecanism, evaluare, 

management  (1 oră) 

16. Suport nutrițional (1 oră) 

17. Cavitatea bucală, xerostomie, mucozite, 

hiposalivație (1 oră) 

18. Managementul simptomelor digestive 

constipație, diaree, greață, vărsături (2 

ore) 
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19. Managementul simptomelor 

neuropsihice: depresie, anxietate, 

insomnie (1 oră) 

20. Delirul: cauze, mecanism, evaluare, 

management  (1 oră) 

21. Urgențele în îngrijiri paliative oncologice: 

sindromul de  venă cavă superioară, 

compresie medulară, hipercalcemie, 

ocluzie intestinală, hipertensiunea 

craniană, convulsii (3 ore) 

22. Hemoragia (inclusiv metroragia, 

hematurie) – management  (1 oră) 

23. Limfedem: cauze, mecanism, evaluare, 

profilaxie, management    (1 oră) 

24. Fistule, stome: cauze, mecanism, 

evaluare, management  (1 oră) 

25. Procesul decizional în îngrijirea 

pacienților cu cancer avansat (1 oră) 

26. Familia ca beneficiar al îngrijirii și furnizor 

de îngrijire (1 oră) 

27. Burn out, epuizare emoțională la 

profesioniști (1 oră) 

28. Percepții și temeri legate de sfârșitul 

vieții. Moartea ca proces natural (1 oră) 

29. Protocolul de stare terminală (1 oră) 

30. Formularea și comunicarea prognosticului  

(1 oră) 

31. Munca în echipă (1 oră) 

32. Managementul conflictelor în echipă (1 

oră) 

33. Suportul spiritual al bolnavului cu cancer 

(1 oră) 

 

Barem manevre stagiu practic 

Subiect  Total cazuri 

1. Îngrijirea pacientului 
Registru zilnic 2pacienti noi/zi 

Reflecție pacient 1/2  săpt. (8 total) 

2. Durere – identificare, evalaure 
și management 

Medicație treaptă 3 10 

Rotația opioidelor 5 

3. Alte simptome 

Fatigabilitate 2  

Dispnee 2 

Anorexie 2 

Cașexie 2 

Probleme ale cavității orale 2 

Constipație 2 

Greață/vărsături 2 

Depresie 2 

Anxietate 2 

Insomnie 2 

Delir 2 

4. Prescriere medicație  

Corticosteroizi 2 

Neuroleptice 2  

Opioide pt. dispnee  2 

Benzodiazepine pt. dispnee 2  

Antidepresive 2 

Gabapentin/ coanalgezice 2 

Antiemetice 2  

Laxative 
Altele 

2 
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5. Intervenții non farmacolo-gice 

Muzică 
Artă 
Masaj 
Psiholog 
Educație pt autoingrijire; Educatie 
plan management 
Tratament bob-famacologic durere 
Alte 

10 

6. Abilități de comunicare 

Ascultare empatică   15 

Diagnostic  5 

Prognostic 5 

Conspirația tăcerii 5 

Managementul conflictelor 5 

7. Întâlnire cu echipa 
 8 

8. Familie 
Funcționare și dinamică  

Întâlnire cu familia 8 

9. Luarea decizilor-implicarea 
pacientului 

 10 

10.  Îngrijire terminală  5 

11. Îngrijire spirituală  16 

12. Autoîngrijire profesionist/rezident 
 4 întâlniri cu 

psihologul 

13. Manevre/ abilități practice 

Seringa automată 5 

Administrare subcutană 20 

Paracenteză 3 

Îngrijirea plăgilor 5 

Îngrijirea stomelor 5 

Sondă urinară 5 
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Hidratarea și nutriția parenterală la finalul vieții argumente pro 

și contra 

Dr. Anca Raluca Vrânceanu1, Dr. Gema Băcoanu1, Dr. Vladimir Poroch1,2 

1 Institutul Regional de Oncologie Iași 2 Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr.T.Popa” Iași 

 

Cancerul reprezintă una din cele mai importante 
cauze de morbiditate și mortalitate din lume, în 
ultimile decade numărul de cazuri noi 
diagnosticate fiind în creștere. În același timp, 
toate tipurile de terapii anticancer precum 
chirurgia, radioterapia și tratamentele 
farmacologice evoluează, devin din ce în ce mai 
complexe prin dezvolarea terapiilor țintite în 
anumite tipuri de tumori. Cu toate că încă multe 
dintre cancere nu sunt curabile, speranța de viață 
poate crește grație terapiilor aplicate, astfel încât 
boala poate fi considerată drept una cronică și în 
consecință abordată ca atare. O particularitate o 
reprezintă prezența modificărilor metabolice, în 
special a malnutriției, care pot fi induse de 
prezența însăși a tumorii sau de tratamentul 
anticancer. 

Malnutriția și pierderea masei musculare apar 
frecvent la pacienții oncologici și au un impact 
negativ asupra evoluției clinice. Pot fi 
determinate de alimentație inadecvată, 
reducerea activității fizice, metabolism de tip 
catabolic. Toți pacienții, cu excepția celor aflați în 
stare terminală, ar trebui să primească intervenții 
nutriționale, acestea dovedindu-se benefice în 
asigurarea unei mai bune calități a vieții.  

Lucrarea prezintă o revizie a literaturii de 
specialitate, având ca scop evaluarea 
modalităților de intervenție nutrițională și 
hidratare și a impactului lor asupra calității vieții 
pacienților la finalul vieții. Decizia de a folosi sau 
nu nutriția sau hidratarea parenterală este o 
problemă cu care se confruntă mulți specialiști, 
pacienții și familiile acestora. Sunt situații în care 
hidratarea și nutriția parenterală nu mai aduc 
beneficii, fiind chiar în detrimentul pacientului, iar 
decizia medicală de a propune întreruperea 
acestora generează în multe cazuri probleme de 

natură etică legate de diferențele dintre opiniile și 
dorințele pacienților și ale familiilor acestora în 
raport cu cele ale echipei de îngrijire. Experții nu 
recomandă în general nutriție parenterală la 
pacienții oncologici la finalul vieții, dar s-a 
demonstrat în diferite studii că aceasta are 
beneficii cu impact pozitiv asupra calității vieții la 
pacienții care nu se pot alimenta per os sau 
enteral și care au un prognostic mai mare de 3 
luni. De aici provine o altă dilemă care 
îngreunează luarea deciziei de hidratare și nutriție 
parenterală, și anume posibilitatea de a identifica 
cu precizie prognosticul, implicit instalarea stării 
terminale și în consecință dificultatea de a lua 
decizia încadrării pacientului în această categorie.  

Decizia de administrare sau nu a nutriției și 
hidratării la finalul vieții este complicată de 
înțelegerea greșită a beneficiilor și 
dezavantajelor, îngrijorarea față de suferința 
pacientului și ambivalența în ceea ce privește 
statusul moral al alimentației/hrănitului. Sunt 
dovezi care arată că oprirea alimentației nu este 
asociată cu suferința, atâta timp cât are loc 
îngrijirea corectă a cavității orale și sunt 
administrate pacientului mici înghițituri de apă 
când este posibil. Familiile cer în mod expres 
nutriție parenterală din simplul motiv că pacientul 
nu poate mânca și în consecință ar putea deceda 
prin inaniție. În situația existenței datelor 
insuficiente legate de eficacitatea hrănirii 
artificiale și a ambivalenței valorilor morale legate 
de aceste intervenții generatoare de dileme etice, 
specialiștii trebuie să se focuseze pe abordarea 
care ține cont de opinia și dorințele tuturor 
părților implicate. O abordare centrată pe pacient 
și pe familie poate conduce la o creștere a calității 
îngrijirii pacienților cu cancer aflați la finalul vieții. 
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Controlul simptomelor în boli cronice 

Mariana Pernea, CENTRE HOSPITALIER d’Ardèche 
Nord, Franța 

 

 

 

Îngrijirile paliative sunt recomandate în bolile 
cronice incurabile, în faza avansată de boală.  

Dacă evoluția patologiei oncologice metastatice 
pare destul de previzibilă, situația nu este la fel de 
clară în celelate patologii cronice în fază avansată. 

Literatura actuală privind tratamentul 
simptomatic se focalizează desemenea pe 
patologia canceroasă.  

În această prezentare îmi propun să exemplific 
câteva situații în care tratamentul simptomatic se 
adaptează în funcție de particularități ce țin de 
boală.     

Tratamentul opioid al dispneii în BPCO sau 
insuficienața cardiacă avansată se adresează în 
principal bolnavilor care resimt dispnea în repaus. 

Scopul tratamentului este reducerea răspunsului 
ventilator la hipercapnie, hipoxie și efort având ca 
și consecință reducerea senzației de sufocare.  

Dozele pentru pacienți, adesea opioid naivi, sunt 
administrate progresiv și cu precauție demarând 
cu Morfina orală 1 mg de 2- 3 ori pe zi, doza fiind 
ulterior modificată în funcție de toleranță și 
eficacitate.  

În fazele terminale un anxiolitic poate fi necesar, 
iar când confuzia agitată apare, este indicat un 
neuroleptic. 

Insuficiența renală în faza avansată este adesea 
acompaniată de greață.  Simptom dificil de 
suportat și tot atât de dificil de suprimat. 
Tratamentul constă în neuroleptic administrat pe 
cale orală dacă este posibil (Haloperidol soluție 
doză de 0,5 mg seara) sau pe cale sub 

cutanată (Levomepromazină injectabil ¼ fiola de 
25 mg x2-3/zi).  

Tratamentul durerii la persoanele vârstnice 
vizează adesea o durere de etiologie degenerativă 
într-un context clinic cu multiple comorbidități, 
insuficiența renală fiind una din ele.  La aceasta se 
adaugă toleranță mediocră la antialgice, adesea 
cu efecte secundare tip confuzie.  

Recomandările actuale vizează diminurea dozei 
maxime de Paracetamol de 4 la 3 g/24h la 
vârstnici peste 65- 70 ani.  

Palierul 2 este recomandat cu precauție. 
Tramadolul ar fi cel mai adaptat, administrat în 
doze progresive demarând cu 12,5- 25 mg /doza 
și crescând la 24-48 de ore.  

Opioidele rămân o resursă valoroasă în arsenalul 
antialgicelor.  

Morfina rămâne un etalon; doza inițială 
recomandată este de 2,5- 5 mg, cu administare la 
intervale mai lungi (6 sau 8 ore între 2 
administrări.  

În patologiile neurologice tip Parkinson avansat 
sau scleroză laterală amiotrofică, dificultățile de 
deglutiție pot conduce la hipersalivație aparentă. 
Tratamentul constă în Scopolamină cu 
administrare transcutanată.  

Având în vedere frecvența ridicată de decese prin 
alte patologii decât maladia canceroasă, 
tratamentul simptomatic nu trebuie neglijat de 
frica efectelor secundare adiacente possibile iar 
prejudecățile trebuie învinse pentru ca scopul 
ultim să rămână ameliorarea calității vieții tuturor 
pacientilor. Caăi viața este importantă până în 
ultima clipă. 
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A1.1 Cazuri dificile  

Cazul 1. Anemie și trombocitopenie severe la 
o pacientă cu neoplasm mamar și multiple 
metastaze 

Angelica Lascu 

Centrul de îngrijiri Paliative Cumpăna   

 

Anemia este prezentă la 66 – 77% din pacienții cu 
cancer avansat, dar un procent redus din pacienții 
aflați în îngrijire paliativă primesc transfuzii. Acestea 
pot ameliora simptomatologia pacienților și pot da o 
stare de bine, însă nu este foarte clar care este durata 
și intensitatea acestor efecte.  

Trombocitopenia este mai putțn frecventă, iar 
administrarea de masă trombocitară este un proces 
mai complex și costisitor decât în cazul celorlalte 
produse transfuzate. 

R. E., 42 ani, a fost internată într-o clinică privată timp 
de 16 zile.  A fost diagnosticată în 2015 ani cu 
neoplasm mamar, pentru care se efectuează 
chimioterapie și radioterapie, urmate de mastectomie 
și limfadenectomie. În 2016 se diagnostichează cu 
metastaze osoase pentru care se efectuează 
radioterapie T4-T7, L1-L3. În 2017 se efectuează din 
nou chimioterapie. în mai 2018 tomografia evidențiază 

metastaze pulmonare, colaps pulmonar LM și LID, 
pleurezie bilaterală, ovar drept cu o formațiune 
tumorală de 115/105 mm. 

Stare generală relativ bună până în martie 2018 de 
când prezintă ascită, paracenteze evacuatorii repetate. 
Investigațiile efectuate evidențiază valori crescute ale 
marcherilor tumorali - CA 125 – 7230 U/ml, (normal 
<35), CA 15-3 > 3000u/ml (normal <25) 

Pacienta cunoaște rezultatul ultimelor investigații 
efectuate, CT și markeri tumorali. 

La internare - astenie, inapetență, anxietate marcată, 
insomnie, edeme membre inferioare și ascită 

Hb – 4,7 g/dl, trombocite – 17000. 

În timpul sesiunii se vor prezenta intervențiile 
efectuate pe parcursul internării, efectele obținute, 
dar și limitarea acestor intervenții din cauza resurselor. 

Decizia administrării transfuziilor la pacienții aflați în 
îngrijire paliativă trebuie să fie individualizată, ținând 
cont de simptomatologie, prognostic, resurse, 
răspunsul obținut și dorința pacientului, considerente 
etice, dar poate fi influentata și de locul în care se afla 
pacientul: spital (public sau privat), domiciliu, centru 
de îngrijiri paliative. Și în cazul prezentat 
managementul ar fi fost influențat de locul în care s-ar 
fi aflat pacienta, variante care vor fi discutate în timpul 
sesiunii. 

_________________________________________________________________________________________________ 

Cazul 2. Emeza refractară 

Tudoran Teodor 

Centrul de  Îngrijiri Paliative ”Sfântul Nectarie” Cluj-
Napoca 

 
Pacient M.P.,  sex masculin, 52 de ani, este internat 
pentru asteno-fatigabilitate, cu un  indice de 
performanță ECOG4, greață cu vărsături bilioase 
recurente de peste 6 luni, gastrostomă de alimentație, 
dureri dorso-lombare, cu tratament analgetic de 
treapta III – Fentanyl TD 100 µg/h, tranzit intestinal 
absent pentru gaze și fecale. 
AHC: - nesemnificative 
APP: -     HTAE IIC cu risc cardiovascular mediu 

-  Colecistectomizat pentru litiază biliară – în 
decembrie 2015  
 

CVM: -   locuiește în mediu urban 
- căsătorit, are un băiat de 23 ani 
- pregătire superioară – inginer constructor 

- pensionar de boală 
- religie: ortodoxă – nepracticant 
- fumător de 20 de ani 
- consumă rar băuturi alcoolice 

Istoricul bolii:  
- Noiembrie 2015 -  formațiune tumorală al 

palatului dur – biopsie 
- Ianuarie 2016 – rezecție ½ palat dur – 

obturator acrilic antireflux în fosa nazală 
o ex. histopatologic (HP): CARCINOM 

ADENOID CHISTIC 
o ex. CT și RMN: fără determinări 

secundare, forma recidivă 
- Februarie – aprilie 2016 – radioterapie 

adjuvantă 
- Iunie 2016  

o CT – RMN – adenopatie 
laterocervicală stg. (20 mm) 

o Limfaedenectomie laterocervicală stg 
+ HP –  fără semne de recidivă 

- Ianuarie 2017 – Bilanț imagistic CT la distanță 
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o mucoasă sinuzală fără caracter 
tumoral 

o suspiciune de adenopatii 
laterocervicale stg 

o micronodul pulmonar stg 
- Aprilie 2017:  

o  dureri dorsale, adenopatii cervicale 
stg 

o masă tumorală sinus maxilar drept, 
invazivă în părțile moi geniene și 
infratemporale drepte 

o zonă de osteoliză corp vertebral D3 
o interpretat ca recidivă și determinări 

secundare osoase 

o intervenție neurochirurgicală ➙ 
laminectomie D3-D5  

- Mai 2017: Radioterapie (RT) paliativă 
- Septembrie – noiembrie 2017: chimioterapie 

în Germania 
- Ianuarie 2018:  CT: leziuni osteolitice os 

maxilar dr și stg 
o Noduli pulmonari bilateral 

(nespecifici) boală staționară 
- Februarie 2018:  

o vărsături, cefalee de tip hemicranie 
o internat – Dg.: Nevralgie de trigemen. 

Sindrom Claude Bernar Horner. 
Pangastrită  cronică erozivă. 

o Ex. neurologic: Sindrom hiperemetic 
funcțional 

o RMN coloană cervicodorsală: colecție 
în zona laminectomiei. 

o RMN craniu: fără determinări 
secundare cerebrale, masă tumorală 
sinus maxilar drept cu invazie spre 
orbită 

- Martie 2018: 
o RT paliativă la nivelul formațiunii 

tumorale maxilare drepte, 
antiemetice și depletive, cu minimă 
ameliorare 

o primește tratament opioid de treaptă 
III 

o recomandare pentru consult 
neurochirurgical, RMN 

o puncție LCR pentru diseminare – 
negativ. 

- Martie 12-22 – 2018: internat într-o secție de 
îngrijiri paliative: 
o aceleași simptome 
o alimentat pe sondă NG 
o tratament antiemetic, analgetic și 

roborant 

o recomandare pentru ex. 
gastroenterologic și montare de 
Gastrostomă de alimentație 

- Martie 23-28 – 2018: 
o Gastrostomă de alimentație 

percutanată pentru tulburări de 
masticație, de deglutiție, greață și 
vărsături 

o Gastroscopie (cu nasogastroscopul): 
esofag fără leziuni, stomac cu 
metaplazie intestinală, corp gastric și 
antru, bulb D2 libere. 

- Aprilie- august  2018: îngrijit la domiciliu de 
familie 
o episoade de vărsături intermitente – 

țineau 3-4 zile și cedau la fel pentru 3-
4 zile. 

- 31 August – 09 septembrie 2018: 
o Internat într-o secție de îngrijiri 

paliative privată pentru accentuarea 
sindromului emetogen, constipație 

rebelă ➙ tranzit încetinit ➙ absent 
pentru gaze și fecale – interpretat ca 
un Sindrom subocluziv.  

-  Septembrie 2018 – până în prezent: internat 
în secție de îngrijiri paliative. 

Examen obiectiv: 
- Pacient cu stare generală bună, afebril 
- Cașexie: Gr= 58 kg, I=176 cm. 
- conștiență păstrată, paloare, edeme membre 
inferioare și flancuri 
- facies asimetric cu edem palpebral dr și 
lagoftalmie stg – hemipareză facială stg 
- arcada sprânceană dr mai proeminentă – TU 
osoasă 
- unghiul mandibulei stg proeminent, dureros 
- cicatrice laterocervicală după limfadenectomie 
laterocervicală stg 
- adenopatie submandibulară stg 
- musculatura hipotrofică, hipotonă, ambulația 
compromisă 
- sinus maxilar și palatul dur rezecat cu protezare 
siliconică pentru reflux nazal 
- matitate bazală stg + raluri subcrepitante 
- tuse cu expectorație și sialoree prin tulburări 
de deglutiție 
- TA: 12/7, puls periferic prezent, AV 70/minut, 
fără semne de flebită superficială sau profundă 
- lipsa scaunelor de peste 2 săptămâni, abdomen 
flasc și nedureros, zgomote hidroaerice rare 
(ECO: mișcări de brasaj) 
- Gastrostomă cu sondă de alimentație 
permeabilă - vărsături bilioase la orice tentativă 
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de introducere de lichid pe sondă + vărsături 
spontane bilioase 

- micțiuni controlate ➙ urinează în ploscă 
- OTS și la personă – fără semne neurologice de 
focar. 

Obiective de îngrijire: 
- pacient imobilizat – prevenția escarelor 
- controlul durerii 
- încercarea de control al sindromului emetogen 
- reluarea tranzitului intestinal, eventual 
degajare prin clismă înaltă. 

Tratament: pacient cu abord venos central cu cameră 
de perfuzare: 

- Reechilibrare hidroelectrolitică (REHE): 
Glucoză + Ser fiziologic + Sol. Ringer 

- Dexametazonă 1 f/zi 
- Haloperidol 1/3 – 1/3 – ½ fiolă (pacientul și 

aparținătorii refuză Metoclopramidul pentru 
somnolență) 

- Fentanyl TD 100µg/h + 20 mg Morfină (doza 
la nevoie) 

- Controloc 40 mg i.v. 
- Kabiven - tricameral  500  cal,  1/zi 
- Fresubin  - în limita toleranței gastrice și fără a 

provoca vărsături 
- Lactuloză, Clismalax 

Evoluție: 
-  Ziua 1:  

▪ vărsăturile persistă 
▪ se compromite camera de abord venos 

central 
▪ se renunță la Kabiven 
▪ continuă tratamentul pentru REHE 
▪ se practică cu dificultate o clismă înaltă 
▪ control analgetic cu o singură doză de salvare 

de Morfină 
▪ se montează pungă transformând 

gasatrostoma în sondă de aspirație 
-  Ziua 2: 

▪ staționar  + puseu hipertensiv: 200/100  ➙ 

Furosemid 100 1f + 100 ml ser fiziologic ➙ 
150/80 

▪ Retenție acută de urină ➙ se montează sondă 
uretrovezicală 

▪ are 2 scaune lichide și discretă eliminare de 
gaze 

- Ziua 3: 
▪ somnolent, se renunță la administrarea 

Haloperidolului peste zi 
▪ vărsăturile s-au redus, se tentează alimentația 

pe sonda de gastrostomă, cu cantități mici 
de Fresubin 

▪ oligurie – 1000 ml ser fiziologic + 1f 

Furosemid ➙ diureză bună. 
▪ se introduce Olanzapină 5 mg orodispersabil – 

1-1-0 
-Ziua 4: 

▪ stare generală influențată 
▪ se repermeabilizează ”camera”, se reia 

alimentația parenterală cu Kabiven 
▪ ”aspirat” bilios prin sondă de gastrostomă, se 

continuă alimentația cu Fresubin 
▪ fără scaun, tranzit prezent pentru gaze 
▪ analgezie cu 4 doze de salvare; se decide 

creșterea dozei de Fentanyl, 
▪ hematurie – Etamsilat 
▪ edeme reduse 

-Ziua 5: 
▪ control analgetic bun, fără doze de salvare, 

150 µg Fentanyl/h 
▪ fără vărsături 
▪ nu s-a reluat tranzitul, se preconizează o nouă 

clismă înaltă 
▪ diureza bună. 

Dificultatea cazului din p.d.v. paliativ: 
- persistența sindromului emetogen de peste 6 

luni 
- imposibilitatea alimentației 
- imposibilitatea administrării medicației 

recomandate per os (medicația pentru 
durerea neuropatică) 

- instabilitatea stării generale și simptomatică 
- pacient tânăr, familie cu așteptări 

Pacientul este în continuare în îngrijirea mea. 

________________________________________________________________________________________________ 

Caz 3. Neutrofilele în cancer – prieten sau 
dușman?  

 R.Chiriș¹, R.Sebeșian¹, M.Moga¹,² 

¹Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Brașov 

²Universitatea Transilvania, Facultatea de Medicină 
Brașov 

 

Introducere: Neutrofilele sunt cele mai frecvente 
leucocite din sânge și sunt considerate prima linie de 
apărare în inflamație și infecție. În plus, s-a demonstrat 
că neutrofilele infiltrează multe tipuri de tumori, iar 
micromediul tumoral este responsabil de recrutarea 
lor în cancer. Reacțiile leucemoide descriu o 
leucocitoză importantă, mai mult de 50 000 /mm³. 
Este considerată paraneoplazică când este consecința 
unei avalanșe de citokine induse de procesul malign. 
Reacția paraneoplazică leucemoidă este caracterizată 
de proliferarea tuturor elementelor mieloide normale 
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din măduva osoasă, în contrast cu leucemia acută 
unde predomină elementele imature (promielocite și 
mieloblaști). În literatură sunt descrise multe tipuri de 
tumori solide asociate cu hiperleucocitoza 
paraneoplazică. Creșterea numărului de leucocite este 
un process benign în sine, dar este asociat cu 
prognostic prost și evoluție dramatică a cancerului. G-
CSF (Granulocyte Colony Stimulating Factor) este cea 
mai potentă citokină inductoare de hiperleucocitoză. 

Scopul lucrării: Evaluarea și interpretarea 
hiperleucocitozei extreme la pacientul oncologic, cu 
tumoră solidă, în contextul intervenției chirurgicale 
recente de ablație tumorală. 

Material și metodă: Prezentăm cazul unei paciente de 
67 ani, cu diagnostic de carcinom scuamos invaziv 
vulvar și determinări secundare ganglionare, la care s-a 
practicat vulvectomie radicală și limfadenectomie 
inghinală bilaterală, în contextul unui proces subacut 
de creștere leucocitară (30.05.2018: 23 000/mm3 cu 
82,6% neutrofile la hiperleucocitoză extremă:119 
000/mm3 cu 90% neutrofile în 11.07.2018). 
Hiperleucocitoza a fost acompaniată de sindrom 
inflamator biologic marcat (Proteina C reactivă, 

Fibrinogen) însă discrepant cu valorile procalcitoninei 
(marker de sepsis), în mod constant normale și cu RT-
PCR-sepsis din sângele venos negativ. Consultul 
hematologic a infirmat un sindrom mieloproliferativ, 
iar evoluția clinică a fost nefavorabilă, către deces, cu 
toate intervențiile suportive medicale și chirurgicale. 

Discutii: Hiperleucocitoza extremă la pacient cu 
tumoră malignă solidă, în contextul unei intervenții 
chirurgicale și asociat deteriorării progresive a stării 
clinice a pacientei a fost dificil de interpretat de către 
clinicieni. Șoc septic cu MSOF sau evoluție progresivă 
nefavorabilă a bolii oncologice prin reacție 
paraneoplazică leucemoidă cu prognostic prost și 
letalitate crescută? 

Concluzii: Reacția paraneoplazică leucemoidă explică 
leucocitoza importantă observată la unii pacienți cu 
tumori maligne solide. Hiperleucocitoza extremă la 
pacienții cu malignități non-hematologice rămâne însă 
un diagnostic de excludere. Ca proces singular, 
hiperleucocitoza nu are efect letal, dar este asociată cu 
progresia bolii oncologice, prognostic prost și evoluție 
clinică nefavorabilă. 

_________________________________________________________________________________________________ 

A1.2 Când începem îngrijirea paliativă 
și cum planificăm anticipat îngrijirea 

Liliana Rogozea1, Mariana Pernea2 

1
Universitatea Transilvania, Brașov 

2 
Centre Hospitalier d’Ardèche Nord, Franța 

 
Strategia dezvoltării îngrijirilor paliative în întreaga 
lume reprezintă o preocupare nu doar a celor care 
reprezintă sistemele de sănătate, ci și a celor implicați 
direct în îngrijirea pacienților care ar putea beneficia 
de aceste îngrijiri sau a aparținătorilor acestora, care 
sunt expuși fizic și psihic la un efort susținut în 
îngrijirea acestora. 
Apărute inițial din dorința de a asigura îmbunătățirea 
calității pacienților terminali oncologici, astăzi îngrijirile 
paliative se referă nu doar la fazele terminale ale bolii, 
ci și la ameliorarea suferinței și asigurarea 
îmbunătățirii calității vieții pacienților și familiilor 
acestora încă din perioada stabilirii diagnosticului 
infaust. 
Deși strategia actuală de sănătate publică se referă la 
inițierea timpurie a îngrijirilor paliative, momentul 
inițierii, în practică, este corelat atât cu experiența 
proprie, cât și cu resursele existente în fiecare țară, 
motiv pentru care nu toate persoanele care au nevoie 
de ea pot să beneficieze de această oportunitate. 

În cadrul workshopului se vor aborda două aspecte: 
1. Momentul inițierii îngrijirii paliative prin prisma 

experienței câștigată în Franța ca medic al unei 
echipe mobile de îngrijiri paliative care deservește 
un spital de acuți și 18 case de bătrâni . 
După un raport al UE publicat în mai 2017, cauzele 

de deces la 100.000 de locuitori menționează pe 

primul loc bolile vasculare (951,3 decese), 

cardiace (320,3), cancerul fiind responsabil de 

273,2 decese. Pentru bolile respiratorii se 

înregistrează 78,4, iar pentru cele neurologice 21 

decese. 

În ce moment putem spune că îngrijirile paliative 

care propun în principal un tratament simptomatic 

rămân singura opțiune care poate fi propusă? 

Dacă evoluția patologiei oncologice metastatice 

pare destul de previzibilă, situatia nu este la fel de 

clară în celelate patologii cronice incurabile. În 

bolile cardio vasculare sau maladiile respiratorii cu 

insuficiență respiratoire, acutizarea este 

imprevizibilă și adesea curabilă, evoluând către o 

stare clinică mai mult sau mai puțin asemănătoare 

celei dinaintea agravării.  

La pacienții vârstnici cu deficiențe cognitive 

degradarea este imprevizibilă putând duce la 
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deces sau starea clinică se ameliorează, însă fără 

să revină la situația anterioară.  

În toate aceste situații, prognosticarea este 

dificilă, pe de o parte pentru pacienți și familii care 

au dificultăți în a prevedea/ planifica viitorul, pe 

de altă parte pentru   profesioniști în ceea ce 

privește planul de managemnt. 

Plecând de la situații clinice întâlnite în practica 

curentă, transformate în microvignete vom evalua 

împreună ce soluții terapeutice putem propune 

încheind cu soluțiile real implementate. Model 

teoretic utilizat: 

- analiza dosarului medical, antecedente, istoria 

recent  

- analiza situației actuale împreună cu echipa 

implicată  

- evaluarea pacientului: simptomatologie, aspect 

psiho-social și spiritual  

- evaluarea familei în ceea ce privește înțelegerea 

situației actuale și ceea ce îi îngrijorează; dacă 

pacientul e în incapacitate de a da avizul, întrebăm 

familia ce ar fi dorit în situația dată 

- decizie discutată în echipă cu informarea ulterioară a 

pacientului sau/și a familiei  

 

2. Planificarea în avans a îngrijirii cu prezentarea 
unui model teoretic și apoi aplicarea lui în situații 
concrete.  

Procesul de Planificare în Avans a Îngrijirii (PAI) are 
nevoie de profesioniști capabili să susțină pacienții 
care au nevoie de îngrijiri paliative pentru a-și accepta 
boala progresivă, necesitatea îngrijirii medicale și 
pentru a le sprijini în procesul de tratament, pe baza 
valorilor lor personale, a scopurilor și preferințelor 
vieții.  
Obiectivele principale ale acestei părți a seminarului 
sunt de a ajuta participanții să planifice îngrijirea în 
avans a pacienților folosind un model în 5 pași: 

(a1) identificarea și înțelegerea problemelor etice, 
precum decizia curentă și viitoare a pacientului;  
(a2) evaluarea capacității de a lua decizii atunci 
când pacientul nu este capabil să facă acest lucru;  
(a3) identificarea rolului PAI  
(b) evaluarea rezultatelor clinice și pregătirea 
pacientului și a rudelor acestuia pentru parcurgerea 
diferitelor etape de evoluție a bolilor  

(c) stabilirea preferințelor pacienților;  
(d) identificarea persoanelor care trebuia să ia 
deciziile 
(e) evaluarea factorilor de risc și a soluțiilor PAI 

În condițiile în care se estimează la peste 35 milioane 
de persoane numărul celor care pot beneficia de 
îngrijiri paliative, analiza aspectelor legate de 
abordarea clinico-etică a cazurilor în condițiile unor 
resurse limitate devine o problemă prioritară pentru 
orice țară din lume. 

_________________________________________________________________________________________________ 

A1.3 Valențele comunicării – aspecte 
teoretice și practice 

D. Nagy¹, M. Furdi² 

¹ Centrul de Oncologie OncoHelp, Timișoara 

² Centrul de Îngrijiri Paliative de tip Hospice „Casa 
Milostivirii Divine”, Timişoara  

 

Ca profesioniști, avem datoria de a învăța în 
permanență abilitățile comunicării, de a evolua față de 
noi înșine și față de semenii noștri, de a construi punți 
și de a consolida relaționarea eficientă, corectă, care 
aduce binele în conștiința noastră. 

În Îngrijirea Paliativă comunicarea are loc la diferite 
nivele – colaborarea interdisciplinară, pacient - 
personal medical – personal nemedical, pacient-
aparținător- îngrijitor- echipa lărgită. Modalitatea de 
interconectivitate, strategiile adoptate, eficiența și 

înțelegerea colaborării echipelor se reflectă în luarea 
celei mai bune decizii care să  ducă la rezultate optime. 

Scopul atelierului îl constituie eficientizarea și 
îmbunătățirea comunicării intra și interpersonale, 
înțelegerea și asumarea deciziilor, crearea solidarității 
și a bunăstării în cadrul echipelor. 

Material și metodă – exercițiu interactiv:  jocul X / Y . 
Are concluzii puternice în psihologie, sociologie, 
filosofie, economie, antropologie. E bazat pe teoria 
jocurilor – John Neumann, John Nash- Premiul Nobel în 
economie. 

Concluzii – Jocul evidenţiază cum prosperă sau cum se 
degradează, decade și se destramă o comunitate şi 
este un predictor pentru gradul de coeziune al 
grupurilor. Împreună vom stabili dacă echipa de 
îngrijiri paliative formată dintr-o multitudine de 
specialiști acționează convergent sau divergent, dacă 
înțelege și realizează obiectivele comune, aşa încât 
scopul final să fie orientat înspre binele pacientului. 
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_________________________________________________________________________________________________ 

A1.4 The relationship between 
supportive and palliative care  

John F Smyth, Emeritus Professor Medical Oncology 

University of Edinburgh, UK 

 

Modern palliative care (PC) started with the work of 
Cicely Saunders who în 1967 founded St Christopher’s 
Hospice în London.  At that time PC was regarded as 
terminal care but it had always been Saunders 
intension to transfer the philosophy of PC back into 
the acute sector.  în the latter we usually refer to 
supportive care (SC), and some of the most important 
advances în the practice of oncology over the last 20 
years have been în the realm of advances în SC.  Some 
examples of this include the development of effective 
antiemetics, improvements în pain control, organ-
sparing anticancer drugs and growth factors to support 
the bone marrow. 

Recognition of the importance of nutrition is 
something common to both SC and PC. There remain 
however misconceptions between the relevance of PC 
and SC, where is SC is regarded as an active 
interventional and expensive practice and PC is 
regarded as passive, with minimal intervention and 
inexpensive. 

In this workshop we will reflect on the mutual benefit 
of sharing best practice în both the acute sector and 
hospice setting, to embrace the patient's holistic needs 
from the end of active anti-cancer treatment through 
to terminal care.  There is still an educational need to 
distinguish SC from PC but also to close the gap în the 
misunderstanding, both of the perceptions of these 
two very closely related areas and to increase funding 
to provide an appropriate evidence base. 

Reference 

Terminology: the historical perspective, evolution and 
current usage – room for confusion? M Fallon & J 
Smyth.  European Journal of Cancer; volume 44; issue 
8; pages 1069-107 

 

Relația dintre supportive care și îngrijirea 
paliativă  

John F Smyth, Profesor Emerit de oncologie medicală 

Universitatea Edinburgh, UK 

  

Modernizarea îngrijirii paliative (ÎP) a început cu 
munca lui Cicely Saunders, care în 1967 a fondat 
hospice-ul St. Christopher din Londra. În acel moment 
îngrijirea paliativă era privită ca îngrijire terminală, dar 
intenția lui Saunders a fost întotdeauna de a transfera 
filosofia îngrijirii paliative înapoi în sectorul acut. Cea 
din urmă se referă, de obicei, la supportive care (SC), 
iar unele dintre cele mai importante progrese în 
practicarea oncologiei în ultimii 20 de ani au fost în 
domeniul progreselor în supportive care. Câteva 
exemple sunt dezvoltarea de antiemetice eficiente, 
îmbunătățiri în controlul durerii, medicamente 
anticanceroase care protejează organele și factori de 
creștere pentru susținerea măduvei osoase. 

Recunoașterea importanței nutriției este ceva comun 
atât pentru SC, cât și pentru îngrijirea paliativă. Există 
totuși concepții greșite între relevanța ÎP și SC, unde SC 
este privită ca o practică activă, inagresivă și 

costisitoare, iar ÎP este considerată pasivă, cu 
intervenție minimă și ieftină. 

În acest atelier vom reflecta asupra beneficiului 
reciproc rezultat din împărtășirea a celor mai bune 
practici atât din sectorul acut, cât și din centrele 
hospice, pentru abordarea nevoilor holistice ale 
pacientului de la sfârșitul tratamentului activ anti-
cancer până la îngrijirea terminală. Există încă o nevoie 
educațională de a distinge ÎP de SC, dar și de a elimina 
lacunele din neînțelegerea atât a percepțiilor acestor 
două domenii foarte strâns legate, cât și de a crește 
finanțarea pentru a oferi informatii  bazate pe date de 
cerectare stiintifica adecvată. 

Referinţă 

Terminologie: perspectiva istorică, evoluția și utilizarea 
actuală - spațiu de confuzie? M Fallon & J Smyth. 
European Journal of Cancer; volumul 44; numărul 8; 
paginile 1069-1071 
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A 2.1 Protocol de abordare a familiei 
pacientului aflat în îngrijire paliativă  

Mihaela Leşe, Gyongyi Sabău, Maria Stan 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare 

 

Scopul atelierului este de a standardiza comunicarea 
echipei care îngrijeşte pacientul cu 
familia/aparţinătorii acestuia pentru a acoperi cât mai 
bine nevoile bolnavului (tratamentul simptomelor, 
suport psiho-social, spiritual), pentru a instrui și oferi 
sprijin psihologic familiei/aparţinătorilor şi a evita 
conflictele, suferinţa emoţională și doliul complicat.   

Material şi metodă. Elaborarea protocolului se va face 
pornind de la un studiu de caz: pacient internat cu 
diagnostic de cancer de colon în stadiul IV, cu anus iliac 
stâng terminal. Participanţii vor fi împărţiţi în 3 grupe 
conduse fiecare de un medic, o asistentă de îngrijiri 
paliative, iar al treilea de o asistentă socială. 
Moderatoarele vor juca rolul familiei, iar participanţii 
vor constitui echipa de îngrijiri și împreună vor elabora 
cerinţele protocolului luând în considerare: 

- relaţia familiei/aparţinătorilor cu pacientul 

- gradul de implicare în îngrijiri: resurse de timp și 
resurse materiale 

- cunoaşterea diagnosticului și a prognosticului 
- implicarea emoţională a familiei/aparţinătorilor 
- statusul de performanţă ECOG al pacientului 
- instruirea în îngrijirile pacientului 
- planificarea suportului din partea echipei de 

îngrijiri paliative. 
 
Rezultate. Participanţii vor puncta elementele 
principale de comunicare cu familia/aparţinătorii, ce 
este necesar să afle la internare, pe parcursul 
internării, la externare și ce trebuie să știe când 
pacientul este la domiciliu. Protocolul va conţine 
informaţii despre toate problemele pe care pot să le 
aibă familia/aparţinătorii și modalitatea de rezolvare, 
în funcţie de gradul de implicare în îngrijirea 
pacientului și statusul de performanţă al acestuia. 

Concluzii. Existenţa și parcurgerea unui protocol de 
comunicare cu familia și aparţinătorii, poate conduce 
la o relaţie de sprijin reciproc între aceștia și echipa de 
îngrijiri paliative bazat pe încredere, planificare și 
suport. Membrii echipei de îngrijiri paliative vor avea 
un instrument de lucru care le va oferi baza unei relaţii 
profesionale cu familia/aparţinătorii, indiferent de 
abilităţile în comunicare de care dispun. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

A 2.2 Oportunități și provocări în 
înființarea și funcționarea serviciiilor 
de paliație din România 

Vladimir Poroch1,2, Anca Raluca Vrânceanu1, Gema 
Băcoanu1, Dan Malciolu3 

1Institutul Regional de Oncologie Iași 

2Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr.T.Popa” 
Iași 

3 HOSPICE „Casa Speranței” București 

I. UNITĂȚILE CU PATURI DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE 

Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri paliative din România 
a înregistrat în ultinii ani o dinamică ascendentă, în 
special prin înființarea de unități specializate cu paturi 
atât în sectorul public, cât și în cel privat. Se 
conturează așadar premisele acoperirii cu servicii a 
nevoii extrem de mari de îngrijire paliativă pentru 
pacienții oncologici și non-oncologici. Acest aspect, cel 

puțin în aparență, nu poate fi decât unul pozitiv, însă 
trebuie avut în vedere modul în care se dezvoltă aceste 
servicii - acoperirea geografică, accesibilitatea pentru 
pacienți și familii și mai ales calitatea îngrijirii oferite 
acestora. 

Odată cu apariția unor reglementări specifice înființării 
și funcționării serviciilor de îngrijri paliative din Romnia 
(Ordinul MS nr. 253/2018, Hotaărârea de Guvern 140 
din 21 martie 2018 care aprobă pachetele de servicii și 
Contractul cadru al acordării asistenței medicale) se 
impune cu atât mai mult crearea unor mecanisme de 
control riguroase și eficiente care să garanteze 
respectarea acestor standarde. 

În cadrul atelierului vor fi abordate aspecte actuale, 
întâlnite în mod curent în practica îngrijrii paliative, 
care vor încerca să răspundă următoarelor întrebări: 

1.  Cum se poate asigura accesul direct, neîngrădit al 
pacienților în unitățile de paliație astfel încât 
aceștia să beneficieze la timp de îngrijirea 
specifică? 



49 A 19-a Conferință Națională de Îngrijiri Paliative, Brașov, 18-20 octombrie 2018 

 

2. Cine garantează și monitorizează calitatea acestor 
îngrijri? 

3. Care sunt diferențele între sistemul public și cel 
privat al îngrijirii paliative în unitățile cu paturi?  

4. Ce intervenții se pot practica/se practică în funcție 
de tipul furnizorului de servicii? (ex.: transfuzie de 
sânge, explorări paraclinice, serviciu de doliu, 
consiliere psihologică etc.)? 

5. Care sunt mecanismele de finanțare/rambursare a 
cheltuielior de funcționare a acestor servicii? 

6. Care sunt problemele legate de asigurarea 
resurselor (umane și materiale) pentru 
funcționarea acestor servicii?  

7. Care sunt impedimentele în asigurarea 
perfectionării/specializării cadrelor medicale din 
aceste unități? 

8. Ce bariere birocratice există? (ex.: raportare către 
CJAS, sistem informatic, formulare utilizate, 
eliberare rețete medicale etc.) 

9. Care este perspectiva managerilor acestor unități 
(publice/private) în privința înființării și 
funcționării acestor unități la un standard optim? 

10. Care este percepția personalului referitoare la 
standardele de acreditare și care sunt problemele 
cu care se confrunt din perspectiva pregătirii 
pentru acreditarea A.N.M.C.S.? 

11. Ce probleme etice de natură organizațională sunt 
mai frecvent întâlnite? 

 

II. AMBULATORIUL DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE 

După o lungă perioadă de timp în care eforturile 
dezvoltării îngrijirii paliative în România sunt duse 
aproape exclusiv de către sfera ONG-urilor și de 
organizațiile profesionale de profil, cu cadru legislativ 
acoperind doar îngrijirile de profil în unități cu paturi 
sau la domiciliu, începutul anului 2018 consfințește în 
mod formal implicarea reală a decidentului politic prin 
apariția Ordinului Ministerului Sănătății 253/2018. 

La scurt timp, Hotărârea de Guvern 140 din 21 martie 
2018 aprobă pachetele de servicii și Contractul cadru 
al acordării asistenței medicale, medicamentelor și 
dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 
cu includerea ngrijirilor Ppaliative în ambulatoriu în 
pachetul de servicii de bază. 

Apare astfel cadrul legal care creează premisele 
acordării serviciilor de îngrijiri paliative pacienților cu 
grad bun de mobilitate în cadrul cabinetelor 
ambulatorii de profil. 

Cadrul legislativ în întregime nou în ceea ce privește 
ambulatoriul de îngrijiri paliative găsește întregul 
sistem de sănătate nepregătit pentru aplicare. Actorii 

implicați sunt serviciile de îngrijiri paliative, Casa 
Națională de Asigurări de Sănătate și casele județene, 
Direcțiile de Sănătate Publică, medicii specialiști, 
inclusiv de medicină de familie implicați în proces, 
furnizorii de programe electronice utilizate de către 
medicii angrenați, platforma electronică integrată a 
sistemului de sănătate. 

Singurul ambulatoriu de îngrijiri paliative care reușește 
să funcționeze începând cu luna mai 2018 la nivel 
național este în cadrul HOSPICE Casa Speranței 
București. 

Premisele care au stat la baza începerii funcționării au 
fost: 

1. Personal deja angajat și pregătit corespunzător, în 
acord cu normativul de personal specificat (medic 
cu supraspecializare/ competență/ atestat de 
studii complementare în îngrijiri paliative la 
60.000 locuitori; asistent medical cu studii 
aprofundate/ specializate în îngrijiri paliative la 
60.000 locuitori; asistent social, psiholog, 
kinetoterapeut, consilier spiritual); 

2. Existența infrastructurii cu avizele legale de 
funcționare (transformarea unui ambulatoriu de 
oncologie existent). 

Provocările nu întârzie să apară, ele fiind reprezentate 
de: 

1. Emiterea întârziată a normelor de aplicare a HG 
140; 

2. Necunoașterea la nivelul sistemului medical a 
modificărilor legale aduse de HG 140 și de Ordinul 
MS 253; 

3. Neactualizarea soft-urilor medicilor de familie, care 
nu includ îngrijirile paliative ca și varianta de 
emitere a biletelor de trimitere; 

4. Conceptul eronat de identificare a îngrijirilor 
paliative cu starea terminală a bolii, ceea ce duce la 
refuzul emiterii de către medicii specialiști sau de 
familie a biletelor de trimitere; 

5. Specificarea ambiguă în HG a condițiilor în care se 
pot oferi servicii conexe de kinetoterapie; 

6. Lipsa unei liste de medicație specifică IP, care să 
permită prescrierea în regim compensat; 

7. Dificultăți majore de retenție în cadrul HCS a 
personalului angajat și specializat; înlocuire foarte 
lentă a profesioniștilor care pleacă din sistem; lipsa 
pe piața muncii a profesioniătilor pregătiți în acest 
domeniu de nișă; 

8. Dificultăți în instruirea personalului angajat, prin 
numărul redus de cursuri și formatori de profil; 

9. Necunoașterea în general la nivelul MF a existenței, 
principiilor și a serviciilor existente de îngrijire 
paliativă. 
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În cadrul acestui atelier participanții vor avea 
oportunitatea de a împărtăși opinii referitoare la 
probeleme enunțate, cât și referitoare la alte 

probleme cu care se confruntă în practica îngrijrii 
paliative. 

_________________________________________________________________________________________________ 

A2.3 Abordarea stării terminale în 
diverse medii de îngrijire 

E. Boeriu1, O. Măruşteri2, D. Nagy3, M. Şerpe4 

1 Spitalul Clinic de Urgență pentru copii Louis Țurcanu, 
Clinica III Pediatrie 

2 Hospice Timișoara Casa Milostivirii Divine 

3 Asociaţia Oncohelp Timişoara 

4 Spitalul Municipal Dr. Teodor Andrei-compartimentul 
de Îngrijiri Paliative 

 

Îngrijirea terminală este parte a îngrijirii paliative 
oferită în ultimele zile de viaţă, atunci când devine 
evident că bolnavul nu mai are de trăit decât ore sau 
zile.  Continuă să fie o provocare atât pentru staful 
medical, cât mai ales pentru familiile care se confruntă 
cu iminenta pierdere a celui apropiat. Dincolo de 
protocoalele de îngrijire terminală care cuprind 
proceduri specifice, standardizate de aplicare, 
componenta emoţională asociată poate fi mai greu 
gestionată. 

Scopul atelierului este de a prezenta specific pentru 
regiunea de Vest a ţării abordările medicale ale 
îngrijirii terminale – la copil în unitatea cu paturi, la 

adult în unitate de tip hospice și de spital, la domiciliu, 
integrând şi aspectele emoţionale din cadrul 
parteneriatului familie- pacient- echipă medicală. 

Obiective- reactualizarea protocolului de fază 
terminală în diferite locaţii şi reevaluarea componentei 
emoţionale.  

Material şi metodă – se prezintă experienţa 
Compartimentului de Paliaţie al Clinicii de Pediatrie 
Louis Ţurcanu, aplicarea protocoalelor şi modalităţior 
de management a stării terminale la adult din Hospice 
Timişoara, respectiv Asociaţia Oncohelp Timişoara, se 
descriu câteva aspecte care derivă din Regulamentul 
de organizare și funcționare a serviciilor de îngrijiri 
paliative în ceea ce privește relaționarea cu 
comunitatea locală.  

Vom da drumul la discuţii libere, vom face polemici sau 
schimb de experienţă şi opinii, vom realiza exerciţii 
interactive, ne vom exprima propriile emoţii. 

Concluzii – Îngrijirea terminală rămâne o parte 
dominantă a Îngrijirii Paliative, 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. 

_________________________________________________________________________________________________ 

A 2.4 Emergencies în Palliative Care 

A Landon 

St Christopher’s Hospice, London, UK 

 

The learning objectives for this interactive workshop 
are for participants to be able to  

• Identify the major emergencies that can occur în 
palliative care and the causes 

• Identify and discuss the signs and symptoms that 
indicate a palliative care emergency may be 
developing 

• Examine the rationale for management and 
treatment options, în the overall context of the 
disease 

The important emergency situations that can arise în 
patients with advanced disease will be discussed, 
including  

• Hypercalcaemia 

• Spinal cord /cauda equina Compression 

• Respiratory distress (SVCO, non-malignant, 
effusions, stridor) 

• Acute pain (Bone fractures) 

• Neutropenic Sepsis 

• Status Epilepticus 

• Haemorrhage 

• Opioid-induced respiratory depression 

• Anaphylaxis 

The management of emergency situations în the 
palliative care setting will be explored.  This will 
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involve consideration of factors such as the functional 
status of the patient, disease status and likely 
prognosis, other comorbidities, the likely benefit and 
harms of treatments available and not least that 
patient and carers wishes.  The important questions to 
ask oneself when addressing such an emergency, for 
example what is the problem, can it be reversed, what 
effect would reversal have on the patient’s overall 
condition, is the patient’s quality of life likely to be 
improved as a result will be reflected on. 

 

 Urgențe în îngrijirea paliativă 

A Landon 

St Christopher’s Hospice, London, UK 

 
Obiectivele de învățare pentru acest atelier interactiv 
sunt că la final participanți vor putea să:  
• Identifice urgențele majore care pot apărea în 
îngrijirea paliativă și cauzele acestora 
• Identifice și discute semnele și simptomele care 
indică apatiția unei situații de urgență în îngrijirea 
paliativă 
• Examineze raționamentul pentru opțiunile de 
management și tratament, în contextul general al bolii 
 
Situațiile de urgență importante care pot apărea la 
pacienții cu boală avansată vor fi discutate, inclusiv: 

• Hipercalcemie 

• Compresie Măduva spinării / cauda equina  

• Urgente respiratorii (Sindrom vena cavă, pleurezii 
stridor) 

• Dureri acute (Fracturi osoase) 

• Sepsisul neutropenic 

• Status epilepticus 

• Hemoragie 

• Depresia respiratorie indusă de opioide 

• Anafilaxie 

Se va explora gestionarea situațiilor de urgență în 
cadrul sistemului de îngrijiri paliative. Aceasta va 
implica luarea în considerare a unor factori cum ar fi 
statusul funcțional al pacientului, starea bolii și 
prognosticul probabil, alte comorbidități, beneficiile și 
efectele probabile ale tratamentelor disponibile și, nu 
în ultimul rând, dorința pacientului și îngrijitorilor. 
Întrebările importante care trebuie întreprinse atunci 
când se adresează o astfel de situație de urgență, de 
exemplu, care este problema, pot fi inversate, ce efect 
ar avea asupra stării generale a pacientului, dacă 
calitatea vieții pacientului este probabil îmbunătățită, 
rezultatul fiind reflectat în acest sens. 

_________________________________________________________________________________________________

A 3.1 Controlul simptomelor în 
contextul îngrijirilor paliative 
(EDUPALL – Erasmus +) 

EDUPALL – Erasmus+ „Translating International 

Recommendations into Undergraduate Palliative Care 

Curriculum” (2017-1-RO01-KA203-037382) 

L. Stănciulescu¹, S. Albu², D. Moșoiu3,4 

¹HOSPICE Casa Speranței, București 

²UMF Târgu-Mureș 

3 Universitatea Transilvania Brașov 

4 HOSPICE Casa Speranței Brașov  

 

Introducere: Creșterea speranței de viață prin evoluția 
resurselor terapeutice atrage după sine o frecvență 
mai mare a bolilor cronice progresive în stadiu 
avansat. Asta înseamnă prezența mai multor pacienți 
cu simptome necontrolate, cu suferință psiho-

emoțională, spirituală și nevoi crescute de îngrijiri 
paliative. 

Acordarea de îngrijiri paliative corespunzătoare 
necesită pregătirea medicilor în acest sens încă din 
timpul facultății. Astfel s-a ajuns la dezvoltarea 
proiectului ”Translating International 
Recommendations into Undergraduate Palliative Care 
Curriculum (EDUPALL)” care este finanțat de Uniunea 
Europeană prin Programul Erasmus+ și inițiat de 
Universitatea Transilvania Brașov în parteneriat cu 
European Association for Palliative Care EAPC, 
Universitatea din Aachen- Germania, All Ireland 
Institute of Hospice and Palliative Care, Universitatea 
de Medicină și Farmacie Timișoara, Universitatea de 
Medicină și Farmacie Târgu Mureș, Universitatea de 
Medicină și Farmacie Grigore T. Popa Iași, HOSPICE 
Casa Speranței Brașov. 

Proiectul urmărește dezvoltarea și pilotarea unui 
curriculum standardizat de îngrijiri paliative la nivel 
universitar, bazat pe recomandările EAPC și care să 
asigure studenților cunoștințe de bază în îngrijiri 
paliative. În cadrul proiectului, cu sprijinul unor experți 
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internaționali și naționali cu experiență în dezvoltarea 
de programe educaționale, au fost dezvoltate atât 
curriculum, cât și materialele de suport pentru 
personalul academic care va susține cursurile teoretice 
și sesiunile practice. Acest curriculum va fi pilotat în 4 
centre universitare din România (Brașov, Târgu-Mureș, 
Timișoara și Iași) și în două centre universitare din 
Irlanda. Materialele aferente curriculum-ului vor fi 
disponibile în trei limbi: română, engleză și germană. 

Scop: Atelierul își propune să conștientieze 
participanții asupra necesității de a dezvolta metode 
de predare/învățare interactive, de a utiliza tehnologia 
în procesul educațional, de a dezvolta structuri de 
mentorizare a studenților. De asemenea vom discuta 
despre nevoia unui proces de evaluare inovativ. Vom 
prezenta experința trăită în cadrul proiectului și vom 
prezenta câteva dintre materialele propuse.  

_________________________________________________________________________________________________ 

A 3.2 Comunicarea cu mass-media-
Pregătirea și susținerea unui interviu 

Mălina Dumitrescu, Gabriela Cozmescu, Andreea 
Țirea 

HOSPICE Casa Speranței, Brașov 

 

Un microfon în față și o cameră care ne fixează ne 
oferă oportunitatea de a ne face cunoscut mesajul 
către oameni la care nici nu visam să ajungem. 
Acceptăm provocarea sau ne lăsăm intimidați de 
presiunea momentului și refuzăm categoric 
expunerea? În oricare situație ne-am afla, ar fi bine să 
știm din start care sunt beneficiile și riscurile de care 
trebuie să ținem seama pentru a lua decizia potrivită 
atunci când se ivește ocazia unui interviu.  

De ce este important să comunicăm? Ne ajută sau 
dimpotrivă, ar putea fi dăunător reputației noastre? 
Cum comunicăm în situații de criză? La aceste întrebări 
vom încerca să găsim răspunsuri împreună pe 
parcursul workshop-ului.  

Accesul la informație nu a fost niciodată mai facil decât 
în zilele noastre. Tehnologia ne ține permanent 
conectați la ce se întâmplă, oricine poate fi creator și 
distribuitor de conținut media și suntem practic 
asaltați de informații zi de zi. În acest context, noi 
presiuni se nasc pentru mass-media, dar și pentru cei 
care își doresc ca mesajul lor să ajungă la publicul larg 
sau către o audiență nișată. În ce fel comunicăm 
pentru a ne diferenția din tăvălugul de informații care 
ne strivește zilnic? Cum consolidăm o relație 
sănătoasă, de lungă durată cu jurnaliștii și cum 
construim mesajele pe care vrem să le transmitem? 
Sunt întrebări la care uneori aflăm răspunsurile abia 
după ce am interacționat cu reprezentanții mass-
media. Însă un mesaj construit corect, după o 
structură care îndeplinește nevoile presei, ne va ajuta 
să stabilim noi direcția interviului și să îndreptăm 
atenția jurnaliștilor și a publicului spre ceea ce ne 
dorim să comunicăm. 

Secretul unui interviu de succes stă, de cele mai multe 
ori, în timpul pe care îl dedicăm pregătirii acestuia. Nu 
doar jurnaliștii au teme de făcut înainte de interviu, ci 
este recomandat să știm întotdeauna care sunt zonele 
de interes ale jurnalistului și ale publicației pe care 
acesta o reprezintă, ce tipuri de articole a realizat 
jurnalistul în trecut, care este scopul interviului 
solicitat, ce întrebări ar putea adresa și ce obiective 
ascunse ar putea urmări. Limbajul verbal și non-verbal 
folosit în timpul interviului și modul în care transmitem 
mesajul vor face diferența între un material de succes 
și un interviu greoi, dificil de urmărit. Cum gestionăm 
întrebările al căror răspuns nu îl cunoaștem sau pe 
care nu dorim să-l dezvăluim? ”Off the record” sau ”no 
comment” sunt sintagme care ne scot din încurcătură 
atunci când ne simțim încolțiți de întrebări incomode? 
Vom afla împreună dacă e recomandat să le folosim și 
care sunt efectele lor.  

Înregistrați și analizați obiectiv interviurile pe care le 
acordați pentru că doar prin exercițiu veți putea să vă 
perfecționați tehnicile și să comunicați mesajele în 
forma cea mai potrivită. 
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A 3.3 Rolul asistentului medical în 
echipa de îngrijiri paliative-dezbatere 
cu experți din echipa multidisciplinară 

Facilitator: As. Univ. Dr. Nicoleta Mitrea 

Experți invitați:  

Medic: Dr. Ștefănel Vlad 

Asistent medical: Camelia Ancuța 

Asistent social: Marinela Murg  

Psiholog: Andreea Tulban 

Preot: Cosmin Irimie 

 

Motto: “Să vindeci este posibil uneori, să tratezi este 
posibil frecvent, să îngrijești este posibil întotdeauna” 
(orig. “To cure sometime, to treat often and to care 
always.”) Ambroise Paré, sec. XVI 

Introducere: 

Literatura de specialitate recunoaște asistentul 
medical ca fiind coloana vertebrală a serviciilor de 
îngrijiri paliative, frecvent fiindu-i alocată 
responsabilitatea de coordonator de caz sau 
profesionist cheie. Prin natura profesiei, rolurile 
primordiale ale asistentului medical sunt:  

1. a educa – educație sanitară primară, secundară, 
terțiară; 

2. a evalua holistic – din perspectiva celor 14 nevoi 
de îngrijire care ating aspectele fizice, sociale, 
psiho-emoționale și spirituale ale persoanei: 
pacient, familie/ îngrijitor/ prieten, etc. 

3. a îngriji – prin implementarea de intervenții de 
nursing specifice rolului propriu al asistentului 
medical. 

Context: 

În România reglementarea profesiei de asistent 
medical se află într-o dinamică browniană ascendentă, 
necesitând eforturi deosebite din partea 
deschizătorilor de drumuri în vederea depășirii 
rigidităților birocratice, barierelor sociale, stigmei 
profesionale.  

Scop: 

Creșterea gradului de conștientizare a impactului 
implicării active și responsabile a asistentului medical 
în procesul de îngrijire a pacienților cu boală cronică 
progresivă și familiilor acestora. 

Obiective: 

La sfârșitul atelierului participanții vor putea să: 

• enumere rolurile și responsabilitățile asistentului 
medical din îngrijiri paliative; 

• descrie contribuția asistentului medical în procesul 
de îngrijire și atingerii obiectivului de creștere a 
calității vieții pacientului și familiei; 

• aprecieze impactul profesionistului asistent medical 
în dinamica de lucru a echipei în vederea asigurării 
eficienței și eficacității obiectivelor de îngrijire. 

Material și metodă: 

Metoda prin care ne propunem să atingem obiectivele 
enumerate mai sus este aceea a discuțiilor deschise cu 
profesioniști diverși, experți în îngrijiri paliative.  

Concluzii: 

Recunoașterea valorii profesiei de asistent medical, a 
contribuției acestor profesioniști în planul 
multidisciplinar de îngrijire al pacienților și integrarea 
deplină asistenților medicali în echipele 
multidisciplinare de îngrijiri paliative depinde de noi 
toți. Această dezbatere sperăm să contribuie în acest 
sens. 

_________________________________________________________________________________________________ 

A 3.4 Research Methods in Palliative 
Care 

Prof. Julia Verne Head of Clinical Epidemiology 

for Public Health (PHE) 

The aim of this workshop session on research 

methods in palliative care is to identify the type 

of research questions which might be asked and 

best methods for testing these. 

By the end of the workshop participants will have 

considered some of the ethical issues in 

conducting research in palliative care and leave  

the workshop with new ideas about how to 

increase knowledge and understanding about the 

needs of patients, families and professionals and 

how to improve the quality of care and support 

for them. 
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This workshop will be very interactive and I invite 

participants to bring examples of research 

questions to the session.   

The workshop will start with a brief overview of 

ethics in palliative care research. It will then 

discuss research methods ranging from use of big 

datasets, through randomised trials to qualitative 

research. Participants will be asked to consider in 

particular how to ensure that biases in research 

are avoided. It will then consider, what type of 

questions can be answered with what type of 

data. The session will finish with some comments 

about sending abstracts to meetings and 

publication of research findings. 

Metode de cercetare în îngrijirea 
paliativă 

 

Scopul atelierului: identificarea posibilelor 

întrebări de cercetare și metodele de testare a 

acestora. 

La finalul atelierului participanții vor lua în 

considerare o parte din aspectele etice în 

contextul cercetării în îngrijiri paliative. Vor 

dobândi idei noi despre cum să cunoască și să 

înțeleagă mai bine nevoile pacienților, familiilor 

lor și profesioniștilor, respectiv cum să fie 

îmbunătățită calitatea îngrijrii și a suportului 

oferit. 

Aceste atelier va fi foarte interactiv și îi invit pe 

participanți să pregătească întrebări de cercetare. 

Atelierul va începe cu o perspectivă asupra 

aspectelor etice în cercetare. Apoi vom discuta 

despre diferite metodele de cercetare  pornind de 

la cercetare prin utilizarea unor baze de date 

mari, la studii randomizate pana la cercetare 

calitativă. Se va cere participanților să se 

gândească cum se pot asigura că sunt evitate 

erorile sistematice  în cadrul cercetării. Se va 

pune apoi în discuție ce fel de tipuri de date pot fi 

utilizate pentru a raspunde diferitelor întrebări de 

cercetare. Atelierul se va încheia cu sugetii si 

comentarii privind modul de pregătire a 

abstractelor pentru diferite manifestări științifice 

și  articolelor pentru  publicații. 

_____________________________________________________________________________________________ 

A 4.1 Prognosticul - teorie aplicată pe 
cazuri 

Andreea Paula Iancu 

West Island Palliative Care Residence, Montreal, Qc, 
Canada 

Vaudreuil-Soulanges Palliative Care Residence, Hudson, 
Qc, Canada 

Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, Qc, 
Canada 

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) 
de la Montérégie-Ouest, Qc, Canada 

 

Prognosticul, adesea subestimat în medicina modernă, 
este o parte esențială a îngrijirilor paliative și constă 
din două aspecte: estimarea speranței de viață și 

modul de comunicare al acestuia. Estimarea 
prognosticului nu este o declarație, ci mai degrabă un 
proces care este revizuit și rafinat continuu.  

Acest atelier îşi propune să prezinte diferitele modele 
de traiectorie de viață în îngrijirile paliative și diferitele 
modalităţi subiective și obiective de a estima speranța 
de viață a pacienților cu diagnostic de cancer sau de 
boală cronică progresivă. În bolile non-oncologice 
traiectoria bolii este în general mai puţin previzibilă și 
prognosticul mai dificil de determinat. 

Cu ajutorul mai multor studii de caz vom discuta 
diferite aspecte practice în estimarea prognosticului, 
precum și importanţa comunicării, impactul pe care 
prognosticul de viaţă limitat îl are asupra pacientului, 
familiei şi echipei de îngrijiri paliative. 

Participantii sunt încurajați să prezinte cazuri din 
experienţa proprie. 



55 A 19-a Conferință Națională de Îngrijiri Paliative, Brașov, 18-20 octombrie 2018 

 

Estimarea subiectivă a prognosticului este exactă 
numai în aproximativ 20% din cazuri, fiind de cele mai 
multe ori prea optimistă. Cu toate limitările, predicția 
clinică a prognosticului rămâne utilă în practică. O 
abordare des folosită este „întrebarea surpriză”: „ați fi 
surprins dacă pacientul ar muri în următoarele luni, 
săptămâni sau zile?” 

Utilizarea concomitentă a statusului de performanţă, a 
indicatorilor clinici generali și specifici de declin, a unor 
parametri biochimici sau hematologici și a unor 
metode obiective, validate, de a calcula scoruri 
prognostice (de exemplu PPI, PaP score, D-PaP, PiPs, 
SPICT) poate îmbunătăți acuratețea estimării. 

Aprecierea prognosticului este un factor important din 
motive clinice, etice și organizaționale. 

_________________________________________________________________________________________________

A 4.2 Anxietatea de anticipație - 
metode și tehnici de intervenție 
psihologică 

D. Găman, A.Tulban 

HOSPICE  Casa Speranței, Brașov 

 

Motto: ”Între stimul și răspuns există un spațiu. În 
acest spațiu se manifestă puterea de a alege răspunsul 
propriu. Acest răspuns este măsura creșterii și 
libertății noastre.” Viktor Frankl 

 

Introducere: 

Îngrijirea paliativă înseamnă în primul rând o viziune 
holistică asupra omului. În momentul aflării unui 
diagnostic grav, persoana în cauză experimentează, 
printre altele, și o stare de agitație, de frământare, de 
panică legată de viitor, de posibila pierdere a vieții, 
numită în limbajul psihologic de specialitate anxietate 
de anticipație. Se referă la un nivel de anxietate mult 
peste cel obișnuit, având legătură concretă cu modul 
de gândire asupra unei situații sau eveniment 
amenințător din viitor. Este o problemă care va 
îngreuna întregul proces de tratament și care va afecta 
starea generală a pacientului oncologic.  

Prelucrarea acestei stări prin anumite tehnici și 
metode, prin scăderea nivelului de anxietate, 

mobilizează resursele persoanei, orientând-o spre o 
mai mare încredere și mai mult curaj în procesul de 
tratament. Această prelucrare a anxietății de 
anticipație va ușura nu numai procesul prin care trece 
pacientul oncologic, dar va permite echipei 
multidisciplinare – medici, asistenți medicali, infirmieri, 
asistenți sociali, kinetoterapeuți, asistenți spirituali 
intervenții mult mai eficiente. 

Scopul atelierului este să aducă în discuție câteva 
dintre metodele și tehnicile psihologice și 
psihoterapeutice cele mai eficiente în abordarea 
anxietății de anticipație în îngrijirea paliativă. Unele 
dintre aceste tehnici sau metode pot fi folosite și de 
ceilalți membri ai echipei multidisciplinare, adaptate 
profesiei respective în diferite forme. 

Metodă: Atelierul este organizat și condus de 2 
profesioniști din domeniul psihologiei clinice și 
psihoterapiei, care vor prezenta metode și tehnici ce 
conduc la îmbunătățirea stării psihice, la scăderea 
anxietății și a vulnerabilității pacientului oncologic.  

Concluzii: Anxietatea manifestată în boală este 
firească și umană. Dar atunci când te inundă e greu să 
poți găsi puterea de a alege răspunsul propriu în fața 
bolii, e greu să nu te lași copleșit și să nu intri în panică. 
Există însă căi prin care putem depăși starea de 
vulnerabilitate și ne putem angaja cu încredere în 
propria noastră viață, chiar și în condiții vitrege. 

_________________________________________________________________________________________________ 

A 4.3  Tratamentul durerii cronice 
non-oncologice cu opioide. Necesităţi, 
certitudini, provocări şi bariere 

Ariana Roşiu1, Şerpe Mircea2,3 

1Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia 

2Spitalul Municipal “Dr. Teodor Andrei” Lugoj,  

3Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” Arad 

 

În 2011, reprezentanţii din întreaga lume ai Asociaţiei 
Internaţionale pentru studiul durerii (IASP) afirmau că 
accesul la managementul durerii este un drept 
fundamental al omului. 

Din păcate, în 2018, durerea cronică nu este încă 
recunoscută ca și o problemă de sănătate publică, 
similară de exemplu cu alte boli netransmisibile. 
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Terapia durerii a fost una din preocupările egiptenilor 
antici; găsim relatări despre folosirea opiului în 
tratamentul durerii la copii – The Papyrus of Ebers. 
Algeziologia a apărut în urmă cu aproximativ 20 de ani, 
tocmai pentru că nu se mai acceptă traiul în suferinţă. 

Aproximativ 70% din populaţia de pacienţi care se 
adresează medicului, prezintă dureri axiale de tip 
hernie cervicală, toracală, lombară, dureri sacro-iliace 
de cauză mecanică, sindrom de articulaţii mici faţetate 
sau sindrom discogen. Restul de 30% dintre pacienţi 
sunt cu durere neuropatică de tip sindromul durerii 
regionale complexe, nevralgie postherpetică, durere 
fantomă post-amputaţie, fasceită plantară, durere 
nevralgică post-toracotomie, durere post avulsie de 
plex nervos, durere pelvină sau durere abdominal 
cronică. O categorie aparte în această enumerare 
succintă este reprezentată de pacienţii neurologici cu 
cefalee cronică de diverse etiologii, dureri oro-faciale 
din nevralgia de trigemen. 

Este indubitabil faptul că durerea cronică depăşeşte 
aspectul medical, deoarece consecinţele ei nefaste se 
manifestă la nivel familial și social, dar şi la nivel 
economic, prin creşterea nivelului de absenteism de la 

locul de muncă, costuri de spitalizare ridicate, costuri 
cu eventuale proceduri de recuperare. Mai mult chiar 
– neuroștiința (și mai mult – neuroimagistica) ne 
furnizează date care ar trebui să fie alarmante în ce 
privește legătura de cauzalitate între durerea cronică 
netratată și atrofia cerebrală consecutivă, precum și 
toate implicațiile la nivel economic și de calitate a vieții 
personale. 

În condiţiile României, unde centrele de terapie a 
durerii sunt rarisime, un rol important în 
conştientizarea și adoptarea unor măsuri terapeutice 
adecvate îi revine medicului din îngrijirea primară. 

În acest context, atelierul de faţă îşi propune, pe lângă 
evidenţierea necesităţii recunoaşterii dureri cronice 
non-oncologice ca şi problemă de sănătate publică, 
aducerea în atenţie a principalelor direcţii de abordare 
terapeutică în funcţie de marile grupe de sindroame 
dureroase  cronice non-oncologice, evidenţierea unor 
conduite de cupare a durerii cronice aşa cum rezultă 
din experienţa unor centre internaţionale, precum și 
principalele bariere legale/de atitudine profesională 
care stau în calea ameliorării durerii cronice non-
oncologice la noi în ţară. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

A 4.4 Speaking about spiritual care 
and addressing spirituality in patients 
(EDUPALL ERASMUS+) 
 

EDUPALL – Erasmus+ „Translating International 

Recommendations into Undergraduate Palliative Care 

Curriculum” (2017-1-RO01-KA203-037382) 

Piret Paal 

 

WHO Collaborating Centre, Institute of Nursing Science 
and Practice, Paracelsus Medical University în 
Salzburg, Austria 

 
Like pain, suffering and dignity, spirituality is unique to 
individuals in themselves and is ‘what that person says 
it is’; when shared by others, it is also a source of 
collective identity (Martin & George 2016). The term 
‘spirituality’ relates to the way people perceive and 
actually respond to all aspects of the context of 
contemporary health care. It is that practical 
perception and response that service providers should 
be interested in knowing about and helping to foster. 
Thus, the activity of ‘spiritual care’ or responding to 
‘spiritual need’ becomes a matter of recognizing what 
people fail to receive in healthcare contexts and trying 

to ensure that they are, as far as possible, assisted on 
their multiple quests to make that which may be 
absent present. In this context “the thinness and 
vagueness of spirituality reveals it to be a deeply 
practical, revelatory, and important term, even if it 
does primarily denote uncomfortable absences and 
hoped-for presences that patients and carers seek 
after, but often do not find.” (Swinton & Pattison 
2010).  
Guidance for medical and nursing staff reminds of 
responsibility to deliver spiritual care in its broadest 
sense, respecting the dignity, humanity, individuality, 
and diversity (Appleby et al 2018). It is expected that 
healthcare professionals recognise, address and 
meaningfully respond to patients’ spiritual needs 
or/and make referrals when required (Sulmasy 2009). 
In this relation much has been written about the lack 
of time and education as self-perceived barriers 
regarding spiritual care provision in healthcare 
workers. Several recent studies have demonstrated 
that the problem is merely about not feeling skilled 
and comfortable (Kroning 2018, Zhang et al 2017), 
which is partly related to existing individual and 
cultural values (self-reflection, ethical concerns) (Paal 
et al 2017, Best et al 2016), but also existing values and 
culture of organisation (Mayr et al 2016, Paal et al 
2015), which point out the lack of shared goals and 
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language, formalized space and place sensitive 
assessment, documentation, supportive mentoring 
strategies, and spiritual leadership (Paal et al 2018). 
These findings indicate that implementation of 
spiritual care needs to take place at many levels 
simultaneously, so that the healthcare professionals 
locally and globally become more confident in 
addressing patients’ spiritual needs in their work and 
patients’ become an access to the kind of healthcare 
they seek and wish for. 
The ERASMUS+ EDUPALL project addresses palliative 
care competencies in undergraduate medical students. 
It tackles also the topic of spiritual care. During the 
workshop I will introduce the proposed teaching plan, 
explain and demonstrate how to use it, and reflect on 
common barriers. I hope that the participants will 
comprehend why to speak about spiritual needs, but 
even more so, how to speak about spiritual care and 
address spirituality in patients and their relatives – 
without being vague and feeling uncomfortable. 
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Precum durerea, suferința și demnitatea, 
spiritualitatea este unică pentru fiecare persoană în 
parte și este "ceea ce acea persoană spune că este"; 
când este împărtășită și de alții, aceasta devine și o 
sursă de identitate colectivă (Martin & George 2016). 
Termenul "spiritualitate" se referă la modul în care 
oamenii percep și răspund efectiv la toate aspectele 
contextului asistenței medicale contemporane. Acea 
percepție și răspunsul pe care îl provoacă, sunt 
lucrurile pe care furnizorii de servicii ar trebui să fie 
interesați să le cunoască și să contribuie la întreținerea 
acestora. Astfel, activitatea de "suport spiritual" sau 
răspunsul la "nevoia spirituală" devine o chestiune de 
recunoaștere a ceea ce oamenii nu primesc în 
contextul asistenței medicale și de a încerca să asigure 
că aceștia sunt, pe cât posibil, asistați în multiplele lor 
căutări de a aduce la lumină ceea ce pare absent.  În 
acest context "subtilitatea și neclaritatea spiritualității 
o dezvăluie a fi un termen profund practic, revelator și 
important, chiar dacă aceasta înseamnă în primul rând 
absențe inconfortabile și prezențe sperate pe care 
pacienții și îngrijitorii lecaută, dar de multe ori nu le 
găsesc. "(Swinton & Pattison 2010). 
Ghidurile pentru personalul medical amintesc de 
responsabilitatea de a oferi suport spiritual în sensul 
său cel mai larg, respectând demnitatea, umanitatea, 
individualitatea și diversitatea (Appleby et al 2018). 
Este de așteptat ca profesioniștii din domeniul medical 
să recunoască, să adreseze și să răspundă în mod 
semnificativ la nevoile spirituale ale pacienților și / sau 
să facă recomandări atunci când este necesar (Sulmasy 
2009). În acestă privință s-au scris multe despre lipsa 
timpului și a educației ca bariere auto-percepute în 
ceea ce privește oferirea de suport spiritual de 
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profesioniștii din domeniul asistenței medicale. Mai 
multe studii recente au demonstrat că problema este 
pur si simplu legată de a nu se simți calificat și 
confortabil (Kroning 2018, Zhang et al 2017), problemă 
care este parțial legată de valorile individuale și 
culturale (auto-reflecție, preocupări etice) (Paal et al 
2017, Best et al 2016), dar și de valorile și cultura 
organizației (Mayr et al 2016, Paal et al 2015), care 
subliniază lipsa de obiective și înțelegeri comune, 
evaluarea formală a spațiului și locului, documentare, 
strategiile de mentorat spiritual și lidershipul 
spiritual.(Paal et al 2018). Aceste constatări indică 
faptul că punerea în aplicare a suportului spiritual 
trebuie să aibă loc la mai multe niveluri simultan, astfel 
încât profesioniștii din domeniul sănătății la nivel local 
și global să devină mai încrezători în abordarea 
nevoilor spirituale ale pacienților în munca lor, iar 
pacienții să aibă acces la tipul de asistență medicală pe 
care o caută și o doresc. 
Proiectul ERASMUS + EDUPALL abordează 
competențele de îngrijire paliativă ale studenților la 
medicină, precum și de tema suportului spiritual. În 
cadrul atelierului voi prezenta, explica și demonstra 
cum poate fi folosit planul de predare propus și voi 
reflecta asupra barierelor comune. Sper că 
participanții vor înțelege de ce trebuie să vorbească 
despre nevoile spirituale, dar si, mai mult de atât, cum 
să vorbească despre suportul spiritual și să adreseze 
spiritualitatea pacienților și rudelor lor - fără a fi vagi și 
a se simți inconfortabil. 
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Comunicări orale 
 

ASPECTE CLINICE ÎN ÎNGRIJIREA PALIATIVĂ 

CO 01 Provocări   în îngrijirea paliativă   a copiilor și adolescenților cu osteosarcom în stadiu 
avansat/terminal  

CO 02 Fractura la vârstnic, începutul sfârșitului? 

CO 03  Particularități în îngrijirile paliative la un pacient cu Osteosarcom în stadiu avansat - prezentare de 
caz 

CO 04 Hiponatremia paraneoplazică la pacientul aflat ȋn ȋngrijiri paliative – prevalență și prognostic 

 

DEZVOLTAREA ÎNGRIJIRII PALIATIVE 

CO 05 Caracteristicile asistentelor medicale din cadrul secției de îngrijiri paliative, din perspectivă 
psihologică, necesare în interacțiunea cu pacienții 

CO 06 Implicarea medicului cu atestat în îngrijiri paliative în tumor board – experiența Institutului 
Oncologic București 

CO 07    Curriculum standardizat de îngrijiri paliative - Proiectul Erasmus+ Parteneriate strategice - 
Translating International Recommendations into Undergraduate Palliative Care Curriculum (EDUPALL) 2017-
1-RO01-KA203-037382 

CO 08   Practicile din penitenciarele din UE în materie de îngrijire a sănătății mintale, geriatrie și îngrijiri 
paliative- Proiectul MenACe Erasmus + 

CO 09 Menținerea și extinderea integrării servicilor de asistență legală în îngrijirea paliativă din România 

 

ASPECTE PSIHOLOGICE ȘI ETICE ÎN ÎNGRIJIREA PALIATIVĂ 

CO 10 Despre sens și non-sens în îngrijirea paliativă  

CO 11  Percepții ale sensului vieții în paliație 

CO 12 Doctrina dublului efect în controlul durerii la bolnavul oncologic în fază terminală. Considerații etice  

CO 13 Asistența psihologică ca activitate integrată în tratamentul pacienților chirurgicali oncologici – 
experiența Institutului Oncologic București  
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ASPECTE CLINICE ÎN ÎNGRIJIREA PALIATIVĂ 
CO 01 Provocări   în îngrijirea paliativă   a 
copiilor și adolescenților cu osteosarcom în 
stadiu avansat/terminal 

C. Comșa1, E. Nița2.C.Demeter3, M. Șchiopu4, M. 
Dragomir5 

1Oncologie Pediatrică, Compartiment Îngrijiri Paliative, 
Institutul Oncologic "Prof. Dr. al. Trestioreanu", 
București 

2 Psiholog, Asociația PAVEL 

3Asistent social, Asociaăția PAVEL 

4 Art-terapeut, Asociația PAVEL 

5 Oncologie Pediatrică, Institutul Oncologic "Prof. Dr. 
Al. Trestioereanu", București 

Introducere: Osteosarcomul, tumoră malignă a osului, 
reprezintă aprox. 5% din cancerele copilului și are 
incidența maximă în adolescență; aproximativ 50% din 
cazuri sunt localizate la nivelul femurului distal și tibiei 
proximale;  metastazează frecvent la nivel pulmonar și 
osos; supraviețuirea medie la 5 ani este de 61%.   

Scopul studiului: evaluarea dificultăților de tratament 
și îngrijire paliativă la copiii și adolescenții cu 
osteosarcom în stadiu avansat/terminal; evaluarea 
impactului pe care îl are  îngrijirea  acestor pacienți 
asupra personalului medical. 

Material și metodă: am evaluat 13 copii și adolescenți 
cu osteosarcom în stadiu avansat/terminal care au 
primit îngrijiri paliative în compartimentul de îngrijiri 
paliative pediatrice al IOB; prin analiza retrospectivă a 
foilor de observație am evaluat problemele medicale 
cu impact major asupra calității vieții (durere, 
dispnee), problemele psihologice (impactul suferinței 
și al apropierii morții) ale pacientului și familiei, 
problemele sociale ale familiei (tip de familie, venituri); 
impactul pe care l-a avut îngrijirea acestor pacienți 
asupra personalului medical a fost evaluat  prin 
interviu. 

Rezultate: Medical: cel mai frecvent tip de metastaze: 
pulmonare 13/13 cazuri, pleurale 6/13; Simptome 
dominante: dispnee la 13/13 pacienți; 11/13 pacienți 

au prezentat durere, 9 din aceștia au necesitat 
administrare de Morfină din care 2 au avut durere 
neresponsivă la Morfină; 3 pacienți au necesitat 
sedare paliativă pentru simptome necontrolate; 
supraviețuirea medie a fost de 17,7luni de la 
diagnostic. Social: familie nucleu: 9/13 cazuri, familie 
monoparentală: 4/13 cazuri; veniturile familiei au fost 
bune/suficiente în 7/13 cazuri și mici/foarte mici în 
6/13 cazuri. Psihologic:7 pacienți și-au exprimat direct 
frica de moarte; 7 pacienți au avut "ultima dorința" 
îndeplinită. După decesul copiilor toți părinții au 
considerat că viață lor este lipsită de sens. Impactul 
îngrijirii acestor copii asupra personalului medical a 
fost foarte mare. 

Concluzii: 1. Calitatea vieții pacienților cu osteosarcom 
în stadiu avansat/terminal a fost influențată 
semnificativ de dispnee și durere. 2. Discuțiile despre 
apropierea iminentă a morții sunt greu de purtat cu 
copiii și adolescenții cu cancer în stadiu terminal, 
precum și cu părinții acestora. 3. Impactul emoțional 
deosebit pe care îl are îngrijirea acestor pacienți 
asupra personalului medical poate influența calitatea 
actului medical. 

_____________________________________________ 

CO 02 Fractura la vârstnic, începutul 
sfârșitului? 

Elena-Simona Crișan 

SC Nova-Vita Hospital SA Tg-Mureș 
 
Scopul lucrării: de a studia corelațiile între prezența 
unei fracturi recente (în ultimele 6 luni) la vârstnic 
(peste 75 ani) și deces, pentru pacienții din 
compartimentul de Îngrijiri paliative Nova-Vita 
Hospital, în perioada 1ianuarie-31iulie2018 
Materiale și metodă: Studiul cuprinde analiza unui 
total 20 decese înregistrate 
Din aceste decese au fost : 
 16- cu boala malignă, boala inițială care a condus la 
deces (80%din decese) 
   4- cu boală non-malignă (20% din decese), cauza  

directă a decesului fiind: insuficiența cardiacă (3cazuri), 
insuficiența renală (1caz). Toate aceste 4 cazuri de 
deces au în comun: vârsta peste 75 ani, o fractură în 
ultimele 6 luni de viață, o boală cardiovasculară, 
demență și infecție urinară asociată. 
 

Rezultate: Din cele 20 de decese înregistrate în această 
perioadă, un număr de 5 cazuri (25%din totalul 
deceselor) au avut o fractură în ultimele 6 luni de viață 
(orice localizare), la o vârstă de peste 75 ani. 
Toate fracturile au fost urmarea unei căderi la nivel la 
domiciliu. 
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Cele 5 cazuri de decese cu antecedente recente de 
fracturi (în ultimele 6luni) au avut la deces vârsta ( 
medie 85,4ani): 78,82,84,91 ani (bărbați), 92ani 
(femeie) 
Relații între localizarea fracturilor, tratament/nu 
ortopedic, timpul până la deces, vârsta la deces: 

• Fractură humerus stâng neimobilizată ortopedic, 
deces la sub 30 zile de la fractură (91 ani) 

• Fractură col femural stâng neimobilizată 
ortopedic, deces la sub 30 zile de la fractură (92 
ani) 

• Fractură col femural stâng neimobilizată 
ortopedic, deces la 3 luni după fractură (78 ani) 

• Fractură șold drept cu artroplastie, deces la 4 luni 
după fractură (84 ani) 

• Fractură gambă stângă imobilizată ortopedic, 
deces la 6 luni după fractură (82 ani) 

Comorbidități prezente pentru cele 5 cazuri de decese 
cu antecedente recente de fracturi: 

• Boală cardiovasculară (orice) toate cele 5 cazuri 
(100%) 

• Demență (orice) toate cele 5 cazuri (100%) 

• Infecție tract urinar toate cele 5cazuri (100%) 

• Diabet zaharat 3 cazuri (60%) 

• Cecitate 2 cazuri (40%) 

• Boală malign (carcinom prostată)=1 caz(20%) 

• Insuficiență renală cronică 1caz (20%) 
 
Date sociale 
Studii finalizate (pentru cei 5pacienți) superioare=4 
 primare =1 
Văduvi=2 
Căsătoriți=2 
Necăsătorit=1 
Date despre familie: 
-îngrijitor principal/toată familia emigrantă=3cazuri 
-cel puțin îngrijitorul principal în același județ=2cazuri 
 Concluzii 
Timpul de supraviețuire a fost mai mare pentru 
pacienții care au avut o intervenție ortopedică de 
stabilizare a fracturii (4-6 luni), cu calitatea vieții mai 
bună deoarece s-a menținut mobilizarea. 
Prezența demenței în toate cele 5 cazuri a dus la 
dificultăți de îngrijire și dificultăți în aprecierea scorului 
durerii. 
Familia emigrantă, cu un pacient dependent de îngrijiri 
reprezintă o situație împovărătoare pentru toți cei 
implicați (pacient, familie, personal medical, social) 
Deși este cunoscut faptul că prezența unei fracturi la 
vârstnic este începutul sfârșitului, rămâne deschisă 
întrebarea”de ce? ” 
_____________________________________________ 

CO 03 Particularități în îngrijirile paliative la 
un pacient cu osteosarcom în stadiu avansat 
- prezentare de caz 

O. Drăgnescu, C. Comșa, M. Dragomir 

Institutul Oncologic București 

 

Introducere: Osteosarcomul, tumoră malignă a osului, 
reprezintă aproximativ 5% din cancerele copilului și are 
incidența maximă în adolescență; aproximativ 10% 
dintre cazuri sunt localizate la nivelul humerusului și 
dintre acestea majoritatea la nivelul humerusului 
proximal; metastazează frecvent la nivel pulmonar și 
osos. 
Supraviețuirea globală la 5 ani este de 61%; în formele 
localizate la nivelul oaselor lungi ale membrelor 
superioare supraviețuierea la 5 ani este de 56%. 
Scop: Prezentarea unei abordări complexe a unui 
pacient cu osteosarcom în stadiu avansat având ca 
scop creșterea calității vieții pacientului. 
Recomandarea ASCO (Societatea Americană de 
Oncologie Clinică) este de a iniția îngrijirile paliative 
încă de la debutul tratamentului oncologic prin 
implicarea unei echipe multidisciplinare care 
contribuie la îmbunătățirea calității vieții pacienților cu 
diagnostic oncologic. 
Material și metodă: am analizat retrospectiv foaia de 
observație a unui adolescent în vârstă de 14 ani și 6 
luni diagnosticat cu osteosarcom de humerus drept 
non-responder la tratamentul standard, cu progresia 
bolii prin metastaze multiple (pulmonare bilaterale, 
ganglionare și osoase) care a fost îngrijit până la deces 
în compartimentul de îngrijiri paliative pediatrice al 
Institutului Oncologic București. Am analizat 
problemele medicale, psihologice și sociale apărute în 
perioada îngrijirilor paliative. 
Rezultate: Simptomul clinic dominant a fost dispneea 
secundară metastazelor pulmonare multiple și a 
pleureziei pentru care s-a montat drenaj pleural activ 
și s-a administrat oxigenoterapie și Morfină cu un 
control inițial mulțumitor al dispneei. Intervenția unei 
echipe de psihologi, a unui psihiatru și a unui călugar l-
a ajutat pentru controlul anxietății și insomniei. A 
prezentat convulsii tonico-clonice care au sporit 
anxietatea pacientului și a familiei. Adolescentul 
provenea dintr-o familie unită, cu relații intrafamiliale 
bune și a fost îngrijit tot timpul de părinți; și-a 
exprimat deschis temerile legate de moarte, precum și 
ultimele dorințe, iar familia i-a împlinit o mare parte 
din ele (ex: înmormântarea a fost organizată așa cum 
și-a dorit). Decesul s-a produs la 21 luni de la 
diagnostic. 
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Particularitatea cazului: Discuțiile deschise despre 
prognosticul nefavorabil și apropierea morții au întărit 
relațiile intrafamiliale; părinții pacientului au fost 
mulțumiți ca « și-au spus tot ce au avut de spus » și au 
putut să-i îndeplinească ultimele dorințe. 
Concluzii : 1. Intervenția unei echipe multidisciplinare 
poate asigura confortul fizic, psiho-social și spiritual 
al copiilor și adolescenților cu boli oncologice aflați în 
stadiu terminal. 2. Comunicarea deschisă în familie și 
cu echipa de îngrijire poate duce la o « moarte bună ». 
 

 

CO 04 Hiponatremia paraneoplazică la 
pacientul aflat ȋn ȋngrijiri paliative – 
prevalență și prognostic  

C.F. Sandu 

HOSPICE Casa Speranței, București 

Hiponatremia, cea mai comună dintre tulburările 
electolitice la pacienţii cu cancer, se defineşte ca valori 
ale sodiului plasmatic sub 135 mmol. Adesea 
subdiagnosticată, hiponatremia poate fi simptomatică 

au manifestată prin greaţă, vărsături, fatigabilitate, 
stare generală alterată, confuzie, letargie, convulsii, 
comă. Acestea sunt simptome care se regăsesc 
frecvent la pacientul aflat în îngrijiri paliative și care au 
etiologie plurifactorială; în acest context e nevoie de a 
discerne dacă simptomele ar putea fi cauzate și de 
hiponatremie.  

Tratând hiponatremia putem ameliora greaţa, 
fatigabilitatea ceea ce atrage după sine o mai bună 
calitate a vieţii pacientului, precum și prelungirea 
supravieţuirii. Tratamentul hiponatremiei necesită 
individualizare bazată pe severitatea, durata și 
etiologia hiponatremiei. 

Studii recente au îmbunătăţit înţelegerea 
diagnosticului şi tratamentului sindroamelor 
paraneoplazice, cele mai comune fiind asociate cu 
malignităţi care includ cancerul bronhopulmonar cu 
celule mici, neoplasmul de sân, neoplasmele 
ginecologice și bolile maligne hematologice.  

Această revizie se concentrează pe diagnosticul şi 
tratamentul hiponatremiei ca sindrom paraneoplazic. 
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DEZVOLTAREA ÎNGRIJIRII PALIATIVE 
CO 05 Caracteristicile asistentelor medicale din 
cadrul secției de îngrijiri paliative, din 
perspectivă psihologică, necesare în 
interacțiunea cu pacienții 

Iasna Boghicevici  

Asociația Oncohelp Timișoara 

Introducere: Lucrarea de față își propune să identifice 
care sunt caracteristicile personalului medical care 
facilitează realizarea și menținerea unei relații optime 
și eficiente cu pacienții în cadrul secției de îngrijiri 
paliative. În acest sens am recurs la evaluarea 
psihologică a asistentelor medicale angajate în cadrul 
secției de îngrijiri paliative a Spitalului Oncohelp în 
vederea realizării unui profil standard care să 
reprezinte un prototip al asistentei medicale, din 
perspectivă psihologică, în cadrul procesului de 
selecție a personalului în vederea angajării. Accentul în 
cadrul lucrarii nu a fost pus pe evaluarea în vederea 
cuantificării cunoștiințelor teoretice și practice însușite 
în procesul de formare profesională, ci pe identificarea 
trăsăturilor de personalitate, determinarea nevoilor 
fundamentale care motivează și susțin interesul pentru 
profesia de asistentă medicală, pe abilitățile de 
comunicare și relaționare cu pacienții.  

Scopul: identificarea cu ușurință a viitorului angajat pe 
baza profilului existent care să se încadreze 
standardelor și nevoilor secției de îngrijiri paliative în 
vederea prevenirii neînțelegerilor și conflictelor în 
desfășurarea activității profesionale pe secție. 

Obiectiv: Realizarea unui profil al asistentei medicale 
din cadrul secției de îngrijiri paliative a Spitalului 
Oncohelp, în vederea utilizării acestuia ca prototip 
cadru pentru a fi utilizat de angajatori în procesul de 
selecție a personalului. Rolul acestui profil este dublu, 
întrucât, în primul rând  facilitează procesul de selecție  
din perspectiva echipei angajatoare, în al doilea rând 
asigură o alegere a viiorului angajat cât mai 
compatibilă cu nevoile și criteriile secției de îngrijiri 
paliative. 

Metoda: Procesul de evaluare psihologică a 
personalului medical din cadrul secției de îngrijiri 
paliative a Spitalului Oncohelp, a constat în 
administrea următoarele probe: interviu anamnestic, 
testul de personalitate (Millon MCM -III), testul de 
orientare motivațională TOM și chestionarul stilului de 
lucru.   

Concluzii: Realizarea acestui profil pentru postul de 
asistentă medicală a secției de îngrijiri paliative 
identifică cu ușurință candidatul ideal în momentul 
angajării conform nevoilor secției spitalului. Echipa de 
selecție a personalului va avea la îndemână indicatorii 
profilului, conținând caracteristici psihologice și ce 
cunoștiințe teoretice vizează postul respectiv, astfel 
încât asistenta medicală selectată spre angajare să se 
adapteze cu ușurință personalului deja format și 
perfecționat. 

 

CO 06 Implicarea medicului cu atestat în îngrijiri 
paliative în tumor board – experiența Institutului 
Oncologic București 

L. Simion1, M. Pârgaru1, A. C. Nicolaescu1, M. Alecu1 

1U.M.F. „CAROL DAVILA”, Institutul Oncologic „Prof. Dr. 
Al. Trestioreanu” București 

Introducerea standardelor de calitate în asistența 
medicală din România, deși întâmpinată cu scepticism 
și rezistentă la schimbare, a devenit o necesitate din 
momentul acreditării spitalelor de către Autoritatea 
Natională de Management al Calității în Sănătate 
(A.N.M.C.S.). De la începutul anului 2016, în Institutul 
Oncologic “Prof. Dr. Al. Trestioreanu” București au fost 
puse la punct proceduri și protocoale, inclusiv în ceea 
ce privește instituirea tratamentului paliativ la 
pacienții oncologici. 

Într-o primă ediție, procedura privind tratamentul 
paliativ a prevăzut că pentru instituirea acestuia, ca 
măsură logică și necesară la pacienții oncologici aflați 
deasupra resurselor tratamentelor cu viza curativă 
(oncologice, radioterapice sau chirurgicale) este 
necesară constituirea unei comisii medicale care să 
includă medicul curant și șeful de secție al acestuia, 
câte un medic specialist din celelalte două domenii 
majore de tratament oncologic (cele trei domenii 
majore fiind chirurgia oncologică, radioterapia și 
oncologia medicală), un medic de specialitate A.T.I. și, 
bineințeles, un medic cu atestat în îngrijiri paliative. 
Acestă comisie de paliație a fost gândită cu dublu rol: 
medical, legat de optimizarea tratamentului și evitarea 
terapiilor inutile, dar și managerial, pentru o mai bună 
gestionare a resurselor. 

Concomitent, pentru stabilirea indicației terapeutice, 
toți pacienții oncologici cu histologie malignă 
confirmată erau evaluați în comisia oncologică (tumor 
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board), constituită din chirurg oncolog, radioterapeut 
și oncolog medical. 

Analiza pe doi ani a arătat o bună funcționare a tumor 
board. În privința comisiei de paliație, practica a 
demonstrat că deși fișele de evaluare s-au completat, 
acest lucru s-a realizat prin consulturi succesive, 
comisia propriu-zisă fiind dificil de întrunit. 

Soluția logică la această problemă a constat în 
revizuirea procedurilor, astfel că ediția a doua, 
implementată în primavara anului 2018, a inclus în 
tumor board și medicul cu atestat în îngrijiri paliative. 
Acest aspect este cu atât mai important, cu cât toți 
medicii cu atestat în îngrijiri paliative din Institutul 
Oncologic “Prof. Dr. Al. Trestioreanu” București au ca 
specialitate de bază oncologia medicală, radioterapia 
sau chirurgia oncologică. 

În noua formulă, evaluarea pacienților oncologici în 
tumor board este mai facilă, iar includerea paliației de 
la început în schema de tratament oncologic 
reprezintă un pas înainte în recunoașterea importanței 
acestui domeniu, care are toate șansele de a deveni o 
specialitate medicală. 

 

CO 07 Curriculum standardizat de îngrijiri 
paliative - Proiectul Erasmus+ Parteneriate 
strategice - Translating International 
Recommendations into Undergraduate Palliative 
Care Curriculum (EDUPALL) 2017-1-RO01-KA203-
037382 

Daniela Moșoiu, Julie Ling, Frank Elsner, Cathy Payne, 
Estera Boeriu, Sorin Albu, Vlad Poroh, Oana Predoiu, 
Liliana Stănciulescu, Piret Paal, Stephen Mason   
 
În contextul unei populații cu speranță de viață 
crescută, dar care se confruntă cu boli cronice 
progresive, este nevoie ca viitorii medici să primească 
educație in îngrijire paliativă pentru a îmbunătății 
calitatea vieții acestor pacienți prin ameliorarea 
simptomelor, a suferinței psiho-sociale și spirituale 
acociate. 
 
În condițiile în care noile standarde ARACIS 
menționează îngrijirile paliative ca disciplina 
obligatorie pentru studenții la medicină, proiectul 
Translating International Recommendations into 
Undergraduate Palliative Care Curriculum (EDUPALL)  
vine in sprijinul facultăților de medicină  prin 
dezvoltarea și pilotarea unui curriculum de îngrijiri 

paliative bazat pe recomandarile Asociației Europene 
de Îngrijiri Paliative (EAPC)22.  
 
Partenerii în acest proiect sunt: Universitatea 
Transilvania, Brașov – aplicant, EAPC, Universitatea din 
Aachen, Germania, All Ireland Institute of Hospice and 
Palliative Care, Universitatea de Medicină și Farmacie 
Timișoara, Universitatea de Medicină și Farmacie 
Târgu Mureș, Universitatea de Medicină și Farmacie 
Grigore T. Popa Iași, HOSPICE Casa Speranței Brașov. 
 
Scopul acestui proiect este dezvoltarea și 
implementarea unui curriculum standardizat de 
îngrijiri paliative la nivel universitar, diversificarea 
metodelor de formare și evaluare a programelor de 
studii, cât și  formarea cadrelor didactice. Proiectul are 
în vedere: dezvoltarea unui curriculum, materiale 
pentru personalul academic care va susține cursurile 
teoretice și practice, dezvoltarea de metode de 
predare/învățare interactive, utilizarea tehnologiei în 
procesul educațional, mentorizarea studenților și un 
proces de evaluare inovativ.  Toate aceste materiale 
vor fi elaborate cu sprijinul unor experți internaționali 
și naționali, cu experiență în dezvoltarea de programe 
educaționale, în predarea la nivel universitar și în 
domeniul paliației. Acest curriculum va fi pilotat în 4 
centre universitare din România (Brașov, Târgu-Mureș, 
Timișoara și Iași) și în două centre universitare din 
Irlanda. Materialele aferente curriculum-ului vor fi 
disponibile în trei limbi: română, engleză și germană. 
 
Se va prezenta Curiculumul elaborat de echipa de 

proiect. 

Director proiect: Conf. Dr. Daniela Moșoiu, 

Universitatea Transilvania Valoarea finantarii: 294.956 

euro   Perioada de derulare a proiectului: 1 septmebrie 

2017- 31 august 2020 

                                                           
22 
http://www.eapcnet.eu/LinkClick.aspx?fileticket=S1MI
-tuIutQ%3d 
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Palliative Care Standardized Curriculum- 

Erasmus+ Project Strategic partnership - 

Translating International Recommendations into 

Undergraduate Palliative Care Curriculum 

(EDUPALL) 2017-1-RO01-KA203-037382 

 
Daniela Moșoiu, Julie Ling, Frank Elsner, Cathy Payne, 
Estera Boeriu, Sorin Albu, Vlad Poroch, Oana Predoiu, 
Liliana Stănciulescu, Piret Paal, Stephen Mason   

 

Having a population with increase life expectancy 

which faces progressive chronic illnesses there is 

necessary that future physicians to receive a proper 

training according to patients’ needs. These patients 

need palliative care for relief of uncontrolled 

symptoms, psycho-social and spiritual sufferance, so 

that the quality of life is improved.  

As Romanian National Agency for Quality for 
Undergraduate Education (ARACIS) states that 
palliative care is a mandatory discipline for medicine 
students, our project Translating International 
Recommendations into Undergraduate Palliative Care 
Curriculum (EDUPALL) comes as support for medicine 
faculties by developing and piloting a palliative care 
curriculum based on EAPC recommendations.  
 
Partners in this project are: Transylvania University, 
Brasov-applicant, EAPC, Belgium, Aachen University, 
Germany, All Ireland Institute of Hospice and Palliative 
Care, Medicine and Pharmacy University, Timisoara, 
Medicine and Pharmacy University, Targu-Mures, 
Medicine and Pharmacy University Grigore T. Popa, 
Iasi, HOSPICE Casa Sperantei, Brasov. 
 
The aim of the project is to develop a undergraduate 
palliative care standardized curriculum, diversification 
of teaching and assessment of educational programs 
methods, but also training the faculty. Complex 
activities are included in the project, such as: 
developing a curriculum, materials for faculty who will 
teach the theoretical and practice courses, developing 
interactive teaching/learning methods, using 
technology during the educational process, mentoring 
students and innovative assessment process. All these 
materials will be developed with support from national 
and international experts with experience in 
development of educational programs, teaching to 
undergraduate level in palliative care. This curriculum 
will be piloted in 4 universitary centres in Romania 

(Brasov, Targu-Mures, Timisoara and Iasi) and 2 
universitary centres in Ireland.  Materials will be 
available in three languages: Romanian, English and 
German.  
The success of this project will create at country level 
an unitary curriculum which would offer basic 
palliative care knowledge to students, but also it would 
be a model for other countries in the region. 
 We will present the Curicullum developed in the 

project  

Project Director: Assoc. Prof. Daniela Mosoiu, 

Transylvania University, Brasov, Romania    

Project budget: 294.956 euro  

Project duration: 1 septmebrie 2017- 31 august 2020 

CO 08 Practicile din penitenciarele din UE în 
materie de îngrijire a sănătății mintale, geriatrie 
și îngrijiri paliative 

G. Esgalhado¹, H. Pereira¹, A. Cunha¹, R. Castelo¹, V. 
Costa¹, P. das Neves2, S. Reis2, F. Hurducaș3  

¹BSAFE Lab, Portugalia; 2QUALIFY JUST IT SOLUTIONS 
AND CONSULTING, LDA, Portugalia; 3HOSPICE Casa 
Speranței, România 

 
Lucrarea prezintă o revizuire a literaturii cu privire la 

subiectele de îngrijire a sănătății mintale,  îmbătrânire 

și îngrijire paliativă în închisorile din Europa. Contextul 

european a fost privilegiat, iar datele au fost colectate 

din țările partenere MenACE (România, Portugalia, 

Belgia, Norvegia, Olanda). 

 

Sănătatea mintală în penitenciare 

Depresia în penitenciare 

Studiile internaționale arată o răspândire a depresiei în 

penitenciare de la 12,3% (populația de bărbați din 

penitenciarele din Brazilia - Andreoli et al., 2014) și 

26,2% în SUA (Yi, Turney, & Wildeman, 2016) până la 

43,8% în Etiopia (Beyen, Dadi, Dachew, Muluneh, & 

Bisetegn, 2017). Având în vedere unele dintre țările 

partenere, un studiu efectuat în Norvegia pe un 

eșantion de 26 de deținuți a evidențiat o răspândire a 

depresiei ușoare și a depresiei la aproximativ 46% și, 

respectiv, 19% (Værøy, 2011). În Portugalia, evaluând 

relația dintre depresie și regimul penitenciarelor, 

autorii au constatat că deținuții aflați în perioada de 

judecată arată niveluri medii de depresie moderata, în 



66 A 19-a Conferință Națională de Îngrijiri Paliative, Brașov, 18-20 octombrie 2018 

 

timp ce deținuții condamnați în regim închis, arată 

niveluri medii de depresie ușoară. Deținuții 

condamnați în regim deschis nu prezintă niveluri medii 

de depresie clinică (Carvalho, Lecat & Sendas, 2016). 

Tulburări de anxietate în închisori 

Răspândirea tulburărilor de anxietate printre deținuți 

este de asemenea ridicată, în special în rândul 

populației feminine. Studiul lui Watzke, Ullrich și 

Marneros (2006) din Germania arată că 25% dintre 

deținuții de sex feminin și 7% dintre deținuții de sex 

masculin prezintă fobii specifice și tulburări de 

anxietate. În Brazilia, tulburările de anxietate afectează 

33% dintre deținuții de sex masculin și 50% dintre 

deținuții de sex feminin (Andreoli, 2014). Într-una 

dintre țările partenere (Norvegia) un studiu a 

demonstrat o răspândire a anxietății clinice la între 

31% și 35% dintre deținuții de sex masculin, în funcție 

de scala de anxietate aplicată. 

Îmbătrânirea populației 

În ceea ce privește îmbătrânirea populației din 

închisori, concentrându-ne pe deținuții care au mai 

mult de 50 de ani, arată că numărul absolut al 

deținuților în vârstă a crescut comparativ cu anii 2007, 

2010, 2013 și 2016 (a se vedea figura 2) 
Această creștere este independentă de fluctuația 

totală a populației penitenciarelor, având în vedere că 

până și populația globală scade, dar numărul de 

deținuți cu peste 50 de ani crește. Tema asistenței 

medicale pentru deținuții în vârstă ar trebui să înceapă 

cu discuția despre cine este bătrân în închisoare. De 

fapt, limita de 65 de ani (care este considerată în mod 

obișnuit pentru populația generală) poate să nu fie 

corectă pentru deținuți. Într-o revizie de literatură,  

Williams, Ahalt, și Greifinger (2014) pretind că între 50-

55 de ani un deținut poate fi considerat geriatric, de 

vreme ce cercetări arată ca deținuții reprezintă un un 

grup de risc și, prin urmare, suferă de îmbătrânire 

accelerată, dezvoltând boli cronice și dizabilități cu 

aproximativ 10-15 ani mai devreme decât populația 

generală. 

Îngrijirea paliativă în închisori  

Potrivit definitiei Organizatiei Mondiale a Sănătății 

(OMS), îngrijirile paliative (IP) sunt îngrijirile care: 

“îmbunătățesc calitatea vieții pacienților și a familiilor 

care se confruntă cu probleme asociate bolilor 

amenințătoare de viață, prin prevenirea și alinarea 

suferinței prin identificarea precoce, evaluarea și 

tratamentul adecvat al durerii și al altor probleme de 

natură fizică, psiho-socială și spirituală” (OMS, 2016, p. 

5) 

Având în vedere definiția de mai sus, îngrijirile paliative 

pot fi aplicate în medii non-tradiționale, cum ar fi 

închisori. Asistența medicală pentru deținuții în vârstă 

și grav bolnavi are un cost financiar extraordinar. Cu 

toate acestea, există și costuri morale ridicate de 

ignorare a celor care mor în închisoare (Maschi, 

Marmo, & Han, 2014). Îngrijirea paliativă și moartea cu 

demnitate sunt considerate drepturi ale omului pentru 

cei care au nevoie de tratament esențial al durerii, iar 

refuzul accesului deținuților la aceste servicii medicale 

poate fi considerat echivalent cu tortura. 

Rezultatele unui studiu calitativ, cu 43 de interviuri 

formale aprofundate, precum și conversațiile 

informale cu personalul închisorii, observațiile și notele 

din vizitele în domeniu, arată că trebuie să existe cinci 

elemente esențiale pentru a implementa un program 

hospice durabil în închisori (Cloyes et al., 2016): 

1) Îngrijirea axată pe pacient:  aceasta înseamnă, 
în contextul hospice în închisori, furnizarea de 
îngrijiri necondiționate (indiferent de istoria și 
circumstanțele pacienților), reacție 
(prevenirea suferinței inutile), formarea 
relațiilor reale și cunoașterea aprofundată a 
fiecărui pacient.  

2) Modelul de voluntariat: acest model constă 
(a) într-o îngrijire de la egal-la-egal, angajând 
deținuții care au trait experiențe similare; (b) 
îngrijire directă unu-la-unu, furnizată de 
voluntari; (c) dincolo de îngrijitori, voluntarii 
manifestă un angajament excepțional față de 
rolul, programul și pacienții lor; (d) educație și 
experiență, constând în formarea inițială și 
îndrumarea noilor voluntari pentru a deveni 
mai experimentați. 

3) Siguranță și securitate: ceea ce înseamnă că 
(a) securitatea rămâne prioritatea numărul 1; 
(b) granițe ar trebui să existe, dar să nu 
devină bariere; (c) adaptarea sau schimbarea 
regulilor pentru a permite/ sprijini activitățile 
hospice; și (d) siguranța pacienților, 
asigurându-se că tot personalul implicat în 
furnizarea asistenței medicale are motivația 
corectă. 

4) Valori împărtășite: reprezintă o credință 
generală că toate persoanele implicate ar 
trebui să facă tot ce le stă în putere pentru a 
respecta anumite standard și valori; aceste 
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valori includ empatia, compasiunea, 
responsabilitatea comunității, respectul și 
acțiunea principială. 

5) Lucrul în echipă:  natura muncii în echipă a 
unui program hospice depinde de un model 
de program interdisciplinar, de 
interdependența părților interesate și de 
organizarea voluntarilor ca o echipă formală. 

Există o legătură de necontestat între îngrijirea 

paliativă în închisori, numărul crescut de deținuți în 

vârstă și nevoile acestei populații (Bolger, 2005). Mai 

mult, procentul deținuților care se confruntă cu boli 

cronice și/ sau terminale și care necesită IP este mai 

mare decât al persoanelor ne-încarcerate.   

 

Concluzii și implicații  

Din lucrările teoretice și empirice, concluziile sunt 

următoarele:  

Având în vedere domeniul sănătății mintale, deținuții 

demonstrează o stare de sănătate mintală slabă, cu 

rate ridicate de depresie și tulburări de anxietate, care 

au condus la o cerere mai mare de îngrijire a sănătății 

deținuților. 

Având în vedere îmbătrânirea populației din 

penitenciare, această tendință afectează toate țările 

partenere, cu o creștere a procentului de deținuți în 

vârstă (≥ 50 de ani) de la 17% (Olanda, pentru perioada 

2007-2013) la 89% ( în România, având în vedere 

termenul 2007-2016). Olanda și România, au 

înregistrat, în perioadele menționate, scăderea 

populației din penitenciare cu 28% și, respectiv, 7%.  

Creșterea progresivă a numărului de deținuți în vârstă 

îi face o parte considerabilă din populația totală a 

deținuților. În Portugalia, de exemplu, 18,5% din 

populația din penitenciare este reprezentată de 

deținuți cu mai mult de 50 de ani, potrivit datelor din 

2016. 

 În ceea ce privește îngrijirile paliative pentru deținuți, 

odată cu creșterea numărului de deținuți în vârstă, se 

așteaptă ca cererea de îngrijiri paliative să crească și 

ea.  

Următoarele implicații au fost formulate pe baza 

concluziilor:  

• Raportul dintre profesioniști din domeniul 

sănătății și deținuți ar trebui să asigure 

furnizarea de îngrijiri echivalente deținuților, 

în comparație cu populația neîncarcerată.  

• Personalul din prima linie ar trebui să 

beneficieze de o pregătire regulată cu privire 

la subiectele de sănătate mintală.  

• O evaluare aprofundată a deținuților la 

primire, în special în cazul deținuților tineri și 

a femeilor, este recomandată ca măsură de 

prevenire a suicidului.  

• Ar trebui găsite soluții în ceea ce privește 

nevoile de îngrijire paliativă ale deținuților în 

vârstă, cu echipe multidisciplinare care pun 

preț pe respect, empatie și compasiune, dar și 

pe securitate. 
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CO 09 Menținerea și extinderea integrării 
servicilor de asistență legală în îngrijirea 
paliativă din România 

A.Simion¹, A. Stinghe¹, P. Anania¹, C. Popa² 
¹HOSPICE Casa Speranței 
²Spitalul de Pneumoftiziologie 

 
Context: Pacienții aflați în îngrijire paliativă (IP) și 
îngrijitorii care au beneficiat de servicii de asistență 
juridică au scos în evidență necesitatea continuă de a 
rezolva problemele juridice pe care le-au întâlnit. 
Blocarea accesului la drepturile lor din cauza 
birocrației, neajunsurile normelor legale, comunicarea 
necorespunzătoare cu funcționarii publici și 
autoritățile, lipsa de interes sunt principalele probleme 
cu care se confruntă pacienții noștri. În consecință, 
pacienții au propus diferite modalități de a rezolva sau 
de a reduce numărul problemelor lor: existența unui 
avocat de familie, dezvoltarea medicinei preventive, 
existența unei instituții care să ofere servicii juridice 
pro bono, existența unui avocat spitalicesc. Cu ajutorul 
avocatului, am reușit până acum să răspundem la 
unele propuneri; de aceea, trebuie să mergem mai 
departe cu acțiunile noastre privind serviciile juridice 
furnizate în cadrul îngrijirii paliative. 
Scop: menținerea modelului de asistență juridică 
pentru îngrijirea paliativă introdus de serviciile de 
îngrijiri paliative din România și extinderea modelului 
creat în alte 3 județe. 
Metode: studiu retrospectiv 
Rezultate: În perioada octombrie 2017 - octombrie 
2018, a fost creat un parteneriat pentru a extinde 
modelul juridic creat pentru îngrijire paliativă. Au avut 
loc 3 întâlniri online, una la fiecare furnizor. La acea 
întâlnire, echipa de proiect (asistenții sociali și avocatul 
angajat pe bază de contract) a prezentat proiectul, 
beneficiile sale și au fost dicutate modurile în care 
acest proiect poate fi replicat în aceste județe. În 
perioada de implementare, echipa de proiect 
împreună cu avocatul implicat în proiect au oferit 
sprijin asistenților sociali de la alți doi furnizori de IP în 
acțiunile lor de a găsi și de a lucra cu profesionițti din 
domeniul juridic. Au avut loc întâlniri de tip skype, care 
aveau ca scop îndrumarea, discuții despre provocările 
pe care le-au întâlnit, rezultatele pe care le-au avut în 
această perioadă și pașii care urmau să fie urmăriți 
pentru a continua colaborarea. 
Concluzie: Acest exemplu de integrare a părții juridice 
în serviciile de îngrijiri paliative este o soluție 
potențială pentru oferirea de asistență juridică, un 
model de bună practică pentru alte servicii IP. 
 

CO 09 Maintain and Expand the Integration of 
Legal Services into Palliative Care in Romania 
 
A.Simion¹, A. Stinghe¹, P. Anania¹, C. Popa² 
¹HOSPICE Casa Speranței 
²Spitalul de Pneumoftiziologie 
 
Background: The Palliative Care (PC) patients and 
caregivers who have benefit of legal suport service 
revealed a continuous need of covering legal issues 
they met. Bloking access to their rights due to 
bureucracy, missadjustment of legal norms, poor 
communication with public functionnaires, and 
authorities, lack of interest are the main problems our 
patients face with. As a consequence, the patients 
proposed different ways to solve or to decrease the 
number of their problems: existance of a family 
lawyer, development of preventive medicine, 
existance of a institution to offer pro bono legal 
services, existance of a hospital lawyer. With the help 
of the lawyer, we manage until now to responde to 
some of their proposals; that`s why, we need to go 
forward with our actions regarding legal services 
provided in the frame of PC. 
Aim: to maintain the model of legal support for 
Palliative Care introduced by PC services in Romania 
and to extend the created model  in other 3 districts. 
Methods: retrospective study? 
Results: Between October 2017-October 2018, a 
partnership was developed to extend the created legal 
model for PC. There was 3 meetings at PC supplies, 
one at each PC supplier’s site. At those meeting, the 
project team (social workers and the lawyer under 
contract) presented the project, its benefits and was 
disscused the possible ways of replicating it in these 
districts. During implementation period, the project 
team together with the lawyer involved in the project, 
offered support to the social workers from other 2 PC 
suppliers in their actions of finding and working with 
legal specialists. There was skype meetings which had 
as a purpose mentoring, discusions about challenges 
they met, results they have during this period and 
steps to be followed in order to continue the 
collaboration. 
Conclusion: This example of integrating legal part into 

palliative care services is potential solution for offering 

legal support, a model of good practice for other PC 

servicies.  
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ASPECTE PSIHOLOGICE ȘI ETICE ÎN ÎNGRIJIREA PALIATIVĂ 
CO 10 Despre sens și non-sens în îngrijirea 
paliativă 

O. Mărușteri1, S. Popa1, M. Furdi1 

1 Centrul de Îngrijiri Paliative „Casa Milostivirii Divine”, 
Timişoara 

În cei 12 ani de existență a Centrului de Îngrijiri 
Paliative „Casa Milostivirii Divine” din Timișoara 
întrebarea pe care am primit-o în mod constant, în 
diferite variațiuni a fost „Cum puteți face ceea ce 
faceți? Ce vă dă putere și cum reușiți să găsiți sensul 
vieții, în pofida suferinței cauzate de boală și de 
moarte?”   

Deși boala și moartea sunt două certitudini, avem 
tendința de a le ține la distanță până când le întâlnim 
frontal, în viața noastră sau a celor apropiați. Iar acest 
moment, de regulă, ne găsește nepregătiți. De aceea 
îngrijirea paliativă este, în multe privințe, un domeniu 
de graniță și o experimentare a limitelor noastre. Este 
o experiență limită aceea de a ajunge la sens în 
momente grele, de cumpănă, în care tocmai 
sentimentul de sens e cel care se pierde.  

Viața, sănătatea, frumosul sunt cele care dau sens, iar 
moartea, boala, urâtul sunt asociate cu lipsa de sens. 
„De ce (mi) se întâmplă asta?” pare a fi chintesența 
non-sensului în momentele de suferință. Cum să 
găsești sensul când te doare sau când îl doare pe cel 
drag? Ce sens poate avea boala, mai ales când stadiul e 
terminal? Care e sensul (vieții) când te afli aproape de 
moarte? Ce mai poate avea sens (pentru cei dragi)? 

În paliație are sens tot ce putem face pentru a ajuta și 
a diminua suferința pacienților și a familiilor acestora. 
Tot ce nu reușim să facem, din cauza limitărilor 
umane/medicale sau a neputințelor personale, poate fi 
trăit, în anumite momente, ca o lipsă de sens. 
Acceptarea bolii sau a pierderii este un echilibru între 
sens și non-sens, un proces de însoțire al echipei de 
îngrijiri paliative. De multe ori, personalul de îngrijire 
trăiește un balans între sens, non-sens și regăsire de 
sens. 

Lucrarea își propune o reflectare asupra conținuturilor 
sufletești ale sensului și ale lipsei de sens în paliație din 
perspectiva pacienților, a aparținătorilor și a echipei de 
îngrijiri paliative. Cu ajutorul studiilor de caz și a 
experiențelor nemijlocite vom diferenția între scopul 
îngrijirii paliative și sensul îngrijirii paliative, între a 
face și a fi, propunând un model relațional bazat pe 

prezență și comuniune, pe conștiința de sine și 
conștientizarea celuilalt, într-o însoțire de taină, care 
amintește de biruința Vieții asupra morții. O abordare 
luminoasă și dătătoare de sens! 

_____________________________________________ 

CO 11 Percepții ale sensului vieții în paliație
  

E.C. Păunescu 1 

1Asociația Oncohelp, Timișoara 

 

Introducere:  În practica oncologică, dar  în special în 
cea paliativă, de multe ori, personalul medical se 
confruntă cu probleme de ordin emoțional. 
Diagnosticul de „cancer” are un efect devastator 
asupra oricărei persoane. Acest diagnostic afectează 
fizic persoana, cât și sensul vieții acesteia. 

Pe secția de Îngrijiri Paliative, personalul medical intră 
în contact cu toate stadiile acestei boli. Involuntar ne 
atașăm de acesti pacienți, și chiar dacă nu ne punem 
pe deplin în situația acestora, sensul vieții noastre 
poate fi modificat. 

Materiale și metodă: Prezentarea se efectuează pe un 
singur caz, acest caz punându-și vizibil amprenta 
asupra personalului medical din secția de Îngrijiri 
Paliative a Spitalului Oncohelp, fiind vorba despre o 
pacientă în vârstă de doar  41 de ani, total dependentă 
de personalul  medical și familie. 

Rezultate și concluzii: Această  prezentare are rolul de 
a ne arăta în ce fel ne afectează pe noi, ca și personal 
medical, boala oncologică a pacienților. 

_____________________________________________ 

CO 12 Doctrina dublului efect în controlul 
durerii la bolnavul oncologic în fază 
terminală. Considerații etice. 

C. Petre-Ciudin1, V. Petre- Ciudin1  

1Centrul de Îngrijiri Paliative Palimed, Târgu Neamț 

 

Așa cum a fost definită de către International 
Association for the Study of Pain (Merski & Bogduc, 
1994), durerea reprezintă o experiență senzorială și 
emoțională neplăcută asociată cu leziuni tisulare 
actuale sau potențiale ori descrisă în termenii acestei 



70 A 19-a Conferință Națională de Îngrijiri Paliative, Brașov, 18-20 octombrie 2018 

 

leziuni. Însă definiții mai pragmatice, subliniază 
experiența subiectivă a pacientului: durerea este ceea 
ce persoana descrie că simte și oriunde spune că simte 
(Mc. Caffreny & C. Passero, 1999) sau "… ceea ce 
spune pacientul că doare" (Twycross & Wilcock, 
2002).  

Modul în care se percepe durerea precum și felul în 
care se reacționează la ea, este un rezultat al alcătuirii 
biologice, psihologice și nu în ultimul rând, culturale a 
persoanei umane.  

Asupra posibilităților optime de a controla durerea, s-
au dezvoltat strategii complexe.  

Pentru durerea persistentă (cronică), nu este suficient 
doar un singur tratament farmacologic, fiind necesară 
o abordare terapeutică complexă care să includă pe 
lângă medicație și exerciții, dezvoltarea capacității de 
relaxare, precum și operarea unui set de schimbări de 
comportament, care să ajute la un control eficient, 
fără riscurile unor efecte secundare serioase.  

Durerea fizică este asociată frecvent cu suferința, mai 
ales la pacientul cronic și mai ales la cel oncologic. 
Suferința este o "ieșire dureroasă din tine însuți", o 
"aroganță față de tine însuți", fiecare caz prezintă, pe 
lângă durerea din boala sa și o suferință a sa, care ține 
de omenescul din el. Suferința umană este o realitate 
unică și complexă pentru că ea conține atât durerea 
fizică, cât și pe cea spirituală și cea metafizică, fiind un 
fel de "mușcătură a absolutului" (Simone Weil). Ea a 
fost, este și va rămâne o taină din perspectivă 
teologică.  

La pacientul oncologic, mai ales când acesta se află în 
stadiul terminal, durerea este obiectivată și agravată 
de existența concomitentă a altor simptome fizice 
(dispneea, tusea, sughițul, sufocarea, grețuri, vărsături, 
hemoragii, incontinențe, fatigabilitate, insomnii), a 
problemelor psihologice (teamă, negare, evitare, 
anxietate, disperare, apatie, depresia majoră), sociale 
(izolare, lipsa sprijinului social sau familial, problemele 
financiare, interpersonale și emoționale nerezolvate) și 
a grijilor spirituale (întrebări existențiale despre 
suferință și moarte, despre sensul acestora, regrete, 
învinuiri, revoltă, negarea credinței sau  dimpotrivă, 
reafirmarea acesteia și la unii pacienți, exagerarea 
puterii ei). 

Relația dintre durerea fizică și suferință, este 
complicată de interdependența și inter relaționarea 
dintre diferitele cauze ale suferinței (R. Woodruff, 
1997). Rezolvarea acestor probleme conduce la 
succesul terapeutic farmacologic al durerii fizice. 
Dimpotrivă, nerezolvarea lor, face foarte dificilă 
tratarea acestui simptom care, în cele din urmă, alături 

de alte simptome fizice, devine, ocazional, durere 
netratată și care, pe măsura progresiei bolii, devine 
refractară și insuportabilă (copleșitoare), în ciuda 
eforturilor, chiar agresive, de a identifica, o terapie 
care să nu compromită conștiența. În îngrijirea 
paliativă, durerea este frecvent cronică, cu toate 
particularitățile unei dureri cronice ale unor pacienți cu 
maladii amenințătoare și limitatoare de viață, 
depășind definiția de simptom, și apropiindu-se mai 
mult de definiția suferinței. În îngrijirea paliativă, 
elementul central îl reprezintă calitatea vieții 
bolnavului și a familiei acestuia și respectul demnității 
ființei umane.  

Principiile etice care stau la baza îngrijirii paliative, se 
concentrează tocmai asupra unei cât mai bune calități 
a vieții pacientului și a familiei sale.  

Promovarea beneficienței și a non-maleficienței, 
presupune obligația echipei de îngrijiri de a face bine și 
de a cântări beneficiile și riscurile fiecărei decizii 
terapeutice, pe de o parte, iar pe de alta, obligația de a 
evita provocarea în cunoștință de cauză, a unui rău 
acestuia. 

Principiul fundamental, modern, al bioeticii, cel al 
respectului autonomiei, se referă la obligația de a 
respecta decizia pacientului asupra tratamentului, 
după o informare corespunzătoare prin intermediul 
consimțământului informat. În virtutea autonomiei, 
pacientul competent și, evident, adult, poate decide, 
limitarea sau renunțarea la dreptul de a fi informat și 
de a lua decizii, fiind recunoscut faptul că informarea 
este o obligație a medicului și un drept al pacientului, 
la care acesta din urmă, poate renunța. Principiul 
autonomiei sau al autoguvernării, impune, de 
asemenea, și protejarea pacienților incompetenți prin 
luarea deciziilor privitoare la tratamentele aplicate, pe 
baza preferințelor exprimate anterior sau în virtutea 
celor mai bune interese ale acestora (T. Beauchamp & 
J. Childress, 2001).  

Autonomia permite totodată pacienților să transfere 
dreptul lor de a lua deciziile, medicilor sau membrilor 
familiei (sau a unei persoane de încredere, a unui 
reprezentant legal, în cazul pacienților incompetenți).  

În cazul tratamentelor de susținere a vieții (inclusiv 
celor eroice), fundamentarea procesului de luare a 
deciziilor pe dreptul de autodeterminare, îi dă 
pacientului competent sau reprezentantului legal al 
celui incompetent, posibilitatea de a pune în balanță 
potențialul beneficiu și povara impusă de tratament, 
pentru a decide în concordanță cu modul în care este 
percepută starea de bine a acestuia.  
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Principiile cardinale ale bioeticii sunt reglementate și 
prin diferitele Convenții Europene ale Drepturilor 
Omului, așa cum este Convenția Europeană pentru 
Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților 
Fundamentale (intrată în vigoare în România, la 
31.05.1994) sau Convenția pentru protecția drepturilor 
omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile 
biologiei și medicinei, Convenția de la Oviedo, Spania 
(4.04.1997), care pornește de la faptul că utilizarea 
abuzivă a biomedicinei, domeniu marcat de progres 
științific accelerat, poate genera situații în care 
demnitatea ființei umane este periclitată.  

La pacientul oncologic, aflat în faza terminală, în care 
durerea a devenit refractară și copleșitoare la un 
moment dat, se poate opta, în mod firesc, pentru 
creșterea dozelor de opioid (de elecție, morfină), sau 
alte analgezice, cu scopul de a ușura, pe cât posibil, 
suferința. Acest fapt, poate avea în unele cazuri drept 
consecință, depresia respiratorie și scurtarea vieții. În 
încercarea de a găsi o abordare terapeutică cât mai 
corectă a durerii și a suferinței totale, se recurge 
adesea la principiu dublului efect (pde). 

Scopul: a încerca să ghideze deciziile ce se cer luate în 
situații în care se cunoaște că în urma unei acțiuni, 
considerate necesară și dezirabilă, vor surveni în mod 
inevitabil consecințe secundare, indezirabile sau rele 
Se particularizează astfel rolul intenției în incumbarea 
responsabilității morale. Pde își găsește locul în 
contextul dilemelor morale și își relevă funcționalitatea 
în abordarea aplicării normelor stabilite în mod 
general la cazuri dificile. Pde are caracter de doctrină, 
de teologie morala catolică, și a luat naștere în discuția 
apărută în jurul omuciderii prin autoapărare, care se 
găsește menționată într-un articol din Summa 
Theologiae a Sfântului Toma din Aquino.  Definiția, așa 
cum a fost formulată în Encyclopedia of Bioetics (Mc 
Millan Library Reference, USA, New York, 1978), 
presupune o luare în considerare a celor patru condiții 
care descriu actul moral.  

O soluție propusă la dilemă, încă foarte discutată și 
discutabilă, este sedarea paliativă (sp) sau sedarea 
terapeutică, sedarea totală, controlată, denumită și 
sedarea de la sfârșitul vieții (B.  Broeckaert, 2000), 
expresii care au înlocuit termenul mai vechi de sedare 
terminală (R.E.Enck, 1991). Sp este considerată ultima 
formă de abordare și de control al simptomelor de 
intensitate extremă și în special al durerii fizice ce 
determină suferința de neîndurat. I s-a propus mai 
multe definiții similare de către diferiți autori și 
cercetători: administrarea voluntară, monitorizată de 
medicamente cu efecte sedative în doze și combinații 
care să diminueze sau să abolească starea de 
conștiență a unui bolnav terminal, astfel încât, să se 

poată controla una sau mai multe simptome refractare 
la tratament sau la care tratamentul cauzează efecte 
adverse de nesuportat, cu scopul de a înlătura 
suferința netratabilă, de o manieră care să fie din 
punct de vedere etic acceptabilă pentru pacient, 
familie, și profesioniștii implicați în îngrijire (B. 
Broeckaert, 2000; J.D.Cowan & D.Walsh, 2001).  

După unii autori, un procent cuprins între 15 și 36% din 
pacienții aflați în faza terminală a bolii, este necesară 
sp ( R. Fainsinger, A. Waller et.al.2000), iar un studiu 
belgian relevă că sp a fost efectuată la 7,5 % din 
pacienții instituționalizați cu simptome refractare (P. 
Claessens, J. Menten et. al. 2008, 2011).  

Aplicarea prudentă și competentă a sp, înlătură 
asocierea acestei abordări ca ultimă soluție de control 
a simptomelor, cu așa numita "eutanasie lentă" (slow 
euthanasia, J.A. Billings & S.D. Block, 1996), o formă 
deghizată, inumană, ipocrită de eutanasie, sau 
"eutanasia clandestină", așa cum a fost etichetată de 
către Societatea Franceză pentru Acompanierea 
Muribunzilor și Îngrijirea Paliativă. Deși atât sp, cât și 
eutanasia sau suicidul asistat, sunt intervenții extreme, 
între ele există diferențe semnificative din punct de 
vedere al motivului (intenției), al modului de 
desfășurare și a rezultatului scontat. 

De aceea, atunci când avem de a face cu practici încă 
controversate în viziunea unora, precum sp care ridică 
semne de întrebare de natură etică cu toate riscurile, 
inclusiv de malpraxis, pe care le implică, este deosebit 
de important să se determine sensurile explicite și 
implicite, cât și conotațiile pe care le sugerează acest 
termen.  

Când sp este făcută competent și atent (monitorizat), 
numai în cazuri excepționale are drept consecință 
scurtarea vieții cu câteva ore sau zile. Când este 
intermitentă (cu pauze interpuse), oferă bolnavului un 
"respiro", un "time out" și o regăsire a resurselor 
pentru a se confrunta mai departe, eficient, cu sinele.  

În luarea deciziei de sp, medicul coordonator al echipei 
interdisciplinare de îngrijire paliativă, trebuie să se 
bazeze pe contribuția întregii echipe, având în vedere 
mai multe criterii. Consultarea medicului cu pacientul 
și cu familia acestuia într-un mod atent și un climat de 
respect și de încredere, este foarte necesară, începerii 
unui asemenea demers terapeutic.  

Concluzii:  

1. La pacientul oncologic aflat în stadiul terminal, 
abordarea terapeutică a durerii trebuie  făcută 
total (holistic), pe lângă medicația analgezică se 
abordează fiecare componentă non-fizică a 
acesteia: problemele psihologice, relațiile 
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interpersonale și sociale, aspectele culturale și 
grijile spirituale.  

2. Principiile etice care guvernează întreaga medicină 
paliativă (reglementate și prin convențiile 
internaționale), se respectă și se aplică pacientului 
oncologic eligibil îngrijirilor, asigurându-i-se 
calitatea vieții și respectându-i demnitatea ființei 
până în ultima clipă.  

3. Bolnavul oncologic terminal cu durere refractară și 
intolerabilă, poate fi tratat prin sp, un asemenea 
demers fiind etic și legal, intenția fiind ușurarea 
suferinței și nu producerea sau accelerarea morții; 
va ușura procesul morții și va diminua suferința 
membrilor familiei. 

 ___________________________________________   
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Acest studiu își propune să contribuie la 
conștientizarea importanței asistenței psihologice în 
echipa multidisciplinară de diagnostic și tratament 
oncologic, cu viză curativă sau paliativă. De asemenea, 
urmărim evaluarea beneficiilor reale aduse atât 
pacientului și familiei acestuia, cât și personalului 
medical, prin degrevarea de situații delicate sau 
potențial periculoase. 

Începând cu anul 2015, în secția de chirurgie I a 
Institutului Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” 
București am beneficiat de suport psihologic pentru 
pacienții oncologici chirurgicali. Asistența psihologică a 
fost oferită tuturor pacienților care au solicitat acest 
lucru, dar și celor cărora medicul curant sau echipa 
medicală au considerat necesar, desigur cu acceptul 
pacientului. Implicarea familiei în acest demers a fost 
limitată. 

Am beneficiat de o situație particulară pe care o 
considerăm deosebit de favorabilă: psihologul licențiat 
este în același timp asistent medical generalist cu vastă 
experiență în chirurgia oncologică, ceea ce a permis o 
abordare integrată, atât din punct de vedere 
psihologic, cât și medical. Această particularitate a 
facilitat atât relația cu pacientul, cât și integrarea 
suportului psihologic, care a devenit treptat o 
componentă indispensabilă pentru echipa 
multidisciplinară oncologică. 

Deși ne-am fi așteptat ca impactul, din punct de 
vedere psihologic, al tratamentului chirurgical să fie 
influențat de efectele pe care actul operator le are 
asupra pacientului (modificări de schema corporală, 
amputații, mastectomii etc.) sau de viza curativă sau 
paliativă a intervenției chirurgicale, experiența ne-a 
demonstrat că impactul major este cel generat de 
boala neoplazică, cu toate consecințele ei, pe toate 
planurile. 

Trezirea speranței și a interesului pentru viață, 
pozitivarea imaginii de sine, autocunoașterea și 
comunicarea eficientă, dezvoltarea unor relații mai 
profunde cu sine și cu ceilalți, identificarea și 
rezolvarea tulburărilor emoționale anterioare 
îmbolnăvirii sunt câteva dintre beneficiile de 
necontestat pentru bolnavii oncologici pe care le-am 
identificat la pacienții care au primit asistență 
psihologică. 

Integrarea psihologului în echipa multidisciplinară 
oncologică aduce un plus de valoare actului medical și 
o prețioasă componentă umană, emoțională și 
empatică. Este, de asemenea, un sprijin important 
pentru echipa chirurgicală și anestezică, cât și pentru 
familia pacientului. 


