COLABORAREA ESTE ESENȚA DEZVOLTĂRII

Aniversare 20 de ani- Asociația Națională de Îngrijiri Paliative 1998-2018
Conferința Națională de Îngrijiri Paliative 2018
Peste 200 de profesioniști români îngrijire paliativă, alături de invitați din Marea Britanie, Austria,
Franța, Statele Unite, Canada și România au celebrat în octombrie 20 de ani de la înființarea
organizației sub umbrela căreia organizează an de an conferința națională de îngrijiri paliative.
Sponsorii care au sprijinut în acest an evenimentul au fost: Paul Hartmann, KRKA, Gedeon
Richter, Ana Hotels, Novomed Internațional și Servier Pharma alături de partenerul local Universitatea Transilvania Brașov. Parteneri media ai evenimentului au fost: Viața Medicală,
Jurnal de Sănătate, Săptămâna Medicală & Revista Medical Market.
11 personalități din lumea medicală, cu contribuții notabile în dezvoltarea îngrijirii
paliative în România au fost aplaudate la scenă deschisă
În ziua de 18 octombrie 2018, în cadrul Evenimentului aniversar “ANIP 20 ANI”, găzduit de
eleganta Ana Ballroom, din Poiana Brașov, 250 de profesioniști în paliație din țară și din
străinătate au fost părtași la momente-surpriză emoționante: pornind cu remake-ul fotografiei de
acum 20 ani cu cei care au format nucleul fondatorilor ANIP și continuând cu decernarea (sau
menționarea în cazul celor care nu au putut fi prezenți) a trofeelor și diplomelor de excelență
dedicate celor 11 personalități care au avut un rol decisiv în:
• introducerea și dezvoltarea îngrijirii paliative în România- Graham Perolls CNG, OBE;
• dezvoltarea îngrijirii paliative în România- Conf. Dr. Daniela Moșoiu și Prof. Mălina
Dumitrescu;
• elaborarea și promovarea legislației ce asigură accesul pacienților la tratamentul durerii Prof. Dr. Ostin Mungiu și Prof. Dr. Florinel Bădulescu;
• recunoașterea îngrijirii paliative ca disciplină medicală și dezvoltarea educației în îngrijiri
paliative pentru medici- Prof. Dr. Alexandru Voicu și Prof. Dr. Andrei Achimaș;
• includerea unei componente de îngrijiri paliative în Programul de Reformă a sistemului
românesc de sănătate- Dr. Cristina Vladu;
• înființarea Comisiei de paliație și standardizarea serviciilor de îngrijiri paliative - Dr. Vasile
Cepoi;
• recunoașterea îngrijirii paliative în mediul academic- Prof. Dr. Vasile Astărăstoaie și Prof.
Dr. Ing. Ioan Vasile Abrudan.
ANIP este o organizație neguvernamentală înființată la Brașov, în anul 1998, la inițiativa Conf.
Dr. Daniela Moșoiu și a unui grup de profesioniști dornici să dezvolte acest domeniu în
România, prin facilitarea accesului la informația de specialitate și a comunicării între
profesioniștii din îngrijiri paliative sau sunt interesați de acest domeniu. Membrii individuali sunt
medici, asistenţi medicali, asistenţi sociali, psihologi, consilieri spirituali dar şi de alte profesii.
Membrii colectivi sunt organizații ce furnizeaza îngrijiri paliative în diferitele judete ale țării. ANIP
este membru al European Association for Palliative Care (EAPC) din 2008 și al Worldwide
Palliative Care Alliance (WPCA) din 2009. Din 2013 asociația este reprezentată de Prof. Mălina
Dumitrecu (președinte), membrii actualului consiliulu național ANIP (aleși în 2017) fiind: Conf.
Dr. Vladimir Poroch, Dr. Ariana Roșiu; Dr. Mircea Șerpe; Conf. Dr. Daniela Moșoiu; As. Univ.
Dr. Sorina Pop; As. Med. Dr. Nicoleta Mitrea; SL Dr. Laurențiu Simion; Psih. Mihaela
Dumitrache; Dr. Codruța Comșa; As. Med. Mihaiela Stanciu; Dr. Vrânceanu Anca; Dr. Angelica
Lascu.
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La evenimentul aniversar a fost lansat Catalogul serviciilor de îngrijiri paliative din Româniaediția 2018.
19- 20 octombrie 2018 – Conferința Națională de Îngrijiri Paliative
După un periplu de 9 ani al conferinței în tot atâtea locații din țară în care funcționează servicii
de paliație (Constanța-Cluj Napoca- București- Iași- Sibiu- Timișoara- Târgu MureșOradea/Băile Felix- Alba Iulia), în 2018 a revenit la Brașov, locul nașterii Asociației Naționale de
Îngrijiri Paliative.
„VOCI PENTRU CEI ÎNCĂTUȘAȚI DE SUFERINȚĂ” a fost tema sub care Asociația Națională
de Îngrijiri Paliative și Fundația HOSPICE Casa Speranței au organizat conferința din acest an.
Membrii comitetul știintific al conferinței, prezidat de Conf. Dr. Daniela Moșoiu au fost: As. Univ
Dr. Estera Boeriu, Mălina Dumitrescu, Dr. Alison Landon, As. Univ. Dr.-AML Nicoleta Mitrea, As.
Soc. Marinela Murg, Prof. Dr. Alina Pascu, Conf. Dr. Vladimir Poroch, Prof. Dr. Liliana
Rogozea, Dr. Ariana Roșiu, Dr. Mircea Șerpe, Dr. Ștefănel Vlad.
Conferința este creditată EMC, în fiecare an, de către Colegiul Medicilor din România și de
către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
48 de profesioniști au prezentat 11 plenare, 16 ateliere paralele și 13 comunicări orale. Lectori
invitați din străinătate au fost: Prof. Dr. John Smyth de la Universitatea din Edinburgh, UK; Dr.
Andreea Iancu de la Vaudreuil Soulanges Palliative Care Residence din Hudson, Canada;
Prof. Julia Verne cercetător la School of Clinical Sciences din cadrul Universității din Bristol,
UK; Dr. Alison Landon medic la St Christopher’s Londra, UK; Prof. Paal Piret- Centrul de
Colaborare al OMS, Institutul de Științe și Practici în Asistența Medicală, Universitatea
Paracelsus din Salzburg, Austria; Prof. Piotr Krakowiak de la Universitatea din Torun, Polonia;
Dr. Aliki Tserkezoglou de la Centrul de Îngrijiri Paliative GALILEE din Grecia; Dr. Mariana
Pernea medic de îngrijiri paliative din Franța.
Conferința a fost apreciată de cei peste 200 de profesioniști din toată țara: medici, asistenți
medicali, psihologi, asistenți sociali, îndrumători spirituali, specialiști terapeuți, manageri de
servicii. Sesiunile care s-au bucurat de cele mai multe aprecieri au fost: Îmbunătățirea
comunicării între pacient și medic; Nevoia de îngrijiri paliative la persoanele private de libertate;
Solidaritate și compasiune. Prizonierii- ca voluntari în serviciile de îngrijiri paliative din Polonia;
Cazuri dificile în îngrijirea paliativă; Rolul asistentului medical în echipa de îngrijiri paliative dezbatere cu experţi din echipa multidisciplinară; Controlul simptomelor în contextul îngrijirii
palliative; Înfiinţarea și funcţionarea serviciilor de îngrijire paliativă: oportunităţi și provocări;
Valenţele comunicării - aspecte teoretice și practice.
Pentru a studia PROGRAMUL, CARTEA, LUCRARILE conferinței și FOTOGRAFIILE de la
eveniment accesati http://www.anip.ro/conferinta-nationala/
Persoana de contact media: Laura Iosub, laura.iosub@hospice.ro, 0728 130081
**********************
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Ca în fiecare an conferința se înscrie în seria de evenimente dedicate la nivel global Zilei
Mondiale Hospice și a Îngrijirii Paliative- 13 octombrie 2018 (#WHPCDay18), inițiată de The
Worldwide Hospice Palliative Care Alliance (WHPCA).
„Palliative Care – Because I Matter”- sloganul din acest an, este inspirat din întrebările
existențiale la care încearcă să găsească răspunsuri atât persoana afectată de o boală gravă
cât și familia sa: Cum voi face față? Am dreptul la îngrijire? Oare eu chiar contez pentru cei din
jur? Dacă da, de ce nu beneficiez de îngrijirea la care am dreptul? În egală măsură sloganul
este inspirat de citatul iconic al inițiatoarei mișcării mondiale hospice- Dame Cicely Saunders
(UK), al cărui centenar este celebrat în acest an:„You matter because you are you and you
matter until the end of your life”.
Trei sunt obiectivele urmărite prin organizarea Zilei Mondiale Hospice și a Îngrijirii Paliative:
creșterea accesului la îngrijiri paliative; cunoașterea nevoilor medicale, sociale, practice,
spirituale ale bolnavilor și ale familiilor acestora; mobilizarea de resurse pentru îngrijiri paliative
și dezvoltarea acestor servicii.
În România, conform Catalogului 2018, funcționează 98 de servicii specializate de îngrijiri
paliative asigurate de 59 de furnizori (25 în sistemul public, 19 ONG-uri și 15 SRL-uri)
care acoperă 11,56% din nevoia pe paliație la nivel național (adică 19.997 de pacienți pot
beneficia de îngrijiri paliative din totalul de 172.924 care ar avea nevoie). 17 județe nu au
nici un serviciu de paliație, iar alte 9 județe au unul singur.
Ordinul nr. 253/2018 adoptat recent de Ministrul Sănătății pentru aprobarea
REGULAMENTULUI de organizare, funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri
paliative, este prima reglementare oficială unitară a acestor servicii și se corelează cu
alte prevederi legale (Contractul Cadru 2018-2019 și Normele sale de aplicare, precum și
cu standardele de calitate ANMCS).
Ordinul precizează care este calificarea și experiența necesară a personalului care
lucrează în serviciile de paliație (la domiciliu, în ambulatoriu, în unități cu paturi sau în
centre de zi)
Actualul Ordin prevede că Ministerul Sănătății, prin Comisia de paliație, va realiza de
acum colectarea anuală a datelor privind serviciile specializate de îngrijiri paliative, pe
baza de chestionar, care va trebui completat până la 31 ianuarie 2019.

Un alt eveniment mondial important a fost marcat în cadrul evenimentului: Ziua Internațională
de Conștientizare asupra Îngrijirii Paliative Pediatrice- 12 octombrie 2018
(#HatsOn4CPC)- inițiată de The International Children’s Palliative Care Network (ICPCN), prin
care comunitatea internațională este încurajată să se alăture efortului echipelor hospice și,
asemeni lor, „să poarte pălăriile” sub care pot oferi cea mai bună îngrijire și pot răspunde
nevoilor complexe ale copiilor care luptă cu boli limitatoare de viață.
21 de milioane de copii din întreaga lume suferă de boli cu prognostic limitat de viaţă,
5.000 dintre aceștia trăiesc în România și doar 10% dintre ei beneficiază de îngrijiri
paliative.
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