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Îngrijiri paliative în bolile mitocondriale – provocări și perspective 
 
SL. dr. Monica - Laura Cara 1,3, SL. dr. Ioana Streață 2,3, dr. Andra Dan 3 , Conf. univ. dr. Ana Maria Buga 3,4,  Prof. univ. dr. Mihai 
Ioana 2,3 

 

1 Sănătate publică și management, Facultatea de Medicină, UMF Craiova 
2 Biologie celulară și moleculară, Facultatea de Medicină, UMF Craiova 
3 Centrul Regional Genetică Medicală Dolj 
4 Biochimie, Facultatea de Medicină, UMF Craiova 
 

Obiectivul principal al acestui studiu a fost de a realiza un up-to-date al progreselor înregistrate în 
diagnosticul și tratamentul bolilor mitocondriale (BM) și de a sublinia nevoia de îngrijiri paliative pentru 
acești pacienți.  
 
Bolile mitocondriale reprezintă o importantă problemă de sănătate publică, deoarece au o variabilitate 
clinică largă, majoritatea fiind încadrate în categoria bolilor rare. Cele mai multe boli  mitocondriale au 
un prognostic nefavorabil în primii ani de viață, afectează major calitatea vieții individului și a familiei 
acestuia, conducând la pierderea autonomiei. Fiecare boală mitocondrială este unică, afectează 
multiple organe/funcții ale organismului, cu severitate variabilă chiar în prezența aceleiași mutații, 
impunând necesitatea unui plan personalizat de tratament. Este bine documentată lipsa tratamentului 
curativ pentru această categorie de afecțiuni, tratamentul bolilor mitocondriale fiind în mare măsură de 
unul susținere, paliativ. Diagnosticarea timpurie este extrem de importantă, standardul de aur fiind 
testarea genetică reprezentată de secvențierea genetică a întregului exom sau a întregului genom.  
 
Rapiditatea începerii tratamentului simptomatic specific poate încetini considerabil progresul bolilor 
mitocondriale ducând la îmbunătățirea calității vieții pacienților. Dieta nutrițională este extrem de 
importantă – fie dieta ketogenică, fie administrarea de suplimente nutriționale individual sau sub formă 
de mito-cockteil-uri, utilizate cu scop diferit: creșterea fluxului lanțului respirator (Coenzima Q10, 
riboflavina), efect antioxidant (Coenzima Q10, idebenona, acidul α-lipoic, vitamina C), acțiune ca și 
cofactori (de exemplu, riboflavină, tiamină) sau ca substrat mitocondrial (L-carnitină). Recomandările 
Mitochondrial Medicine Society evidențiază importanța coenzimei Q10 pentru pacienții cu BM primară 
și efectele benefice ale acidului α-lipoic și riboflavinei, însă L carnitina și acidul folinic ar trebui 
administrate numai dacă este documentată deficiența. Utilizarea suplimentelor trebuie inițiată progresiv, 
nu sub formă de mito-cocktail, aspect care amprentează economic familiile acestor pacienți fără alte 
efecte benefice decât unele pur subiective. Terapia genică și transferul mitocondrial vor face parte din 
medicina viitorului. Îngrijirile specifice pentru pacientul cu BM sunt preponderent din sfera paliativă, 
presupunând adesea gastrostomă, suport de oxigen/traheostomă, echipamente medicale și dispozitive 
asistive și cunoașterea protocoalelor specifice de nutriție și a interacțiunilor medicamentoase nocive. 
 
Cazurile prezentate (Caz1: copil cu sindromul de depletie de ADN mitocondrial 9, cu varianta homozigot 
patogenică a genei SUCLG1, Caz 2: adult cu gena MT-ND1 și heteroplasmie 94,6%, Caz 3: copil cu 
varianta heterozigot, patogenă, c-11_13del a genei SURF1 și varianta posibil patogenă c.515+1del a 
genei SURF 1, sindrom Leigh) subliniază că bolile mitocondriale pot apărea la orice vârstă, cu 
manifestări clinice extrem de dificil de interpretat în context, care necesită implicarea medicului 
genetician clinician atât pentru suspiciunea de diagnostic, cât și pentru testare genetică cu minimizarea 
costurilor și asigurarea ulterioară a unui management de caz corect și complet. Diagnosticul precoce, 
precum și îngrijirile acordate în echipă multidisciplinară, inclusiv echipa de paliație, sunt esențiale pentru 
pacienții cu boli mitocondriale și familiile acestora.  
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Panta rei sau cum devine o boală acută subiectul îngrijirilor pacienților în stadiu terminal  
 

Carmen Manciuc 1,2, Cristina Sapaniuc2, Lacatusu Georgiana Alexandra2 

 
1Universitatea de Medicina si Farmacie „ Grigore T. Popa” Iasi 
2Spitalul Clinic de Boli Infectioase „ Sf. Parascheva” Iasi  

 

Introducere: Infectia cu virusul SARS CoV-2 a fost si inca reprezinta o problema de sanatate publica 

globala care a schimbat perceptia abordarii pacientilor in stadiul terminal. 

Material si metoda: Am efectuat un studiu retrospectiv in perioada 04.03.2020 – 19.04.2022 in care 

am inclus pacientii internati in clinica noastra cu diagnosticul de Infectie SARS CoV-2 care asociau 

patologie neoplazica, renala, pneumologica si/sau metabolica . In aceasta perioada spitalul a functionat 

in scenarii diferite ( spital dedicat COVID-19, sau in format hibrid – COVID-19 si non-COVID).  

Rezultate: In perioada mentionata sau fost internati un total de 9706 pacienti cu diagnosticul de infectie 

SARS CoV-2 dintre care 2442 (25,15%)  asociau patologie cronica ( Diabet zaharat tip 1 sau 2 -16.9%,  

Neoplazii -1.91% , Boala renala cronica cu necesar de hemodializa – 4.32%, Bronhopneumonie 

obstructiva cronica stadiul IV Gold – 1.98%).  

Evolutie nefasta s-a  inregistrat in 927 de cazuri (9.5%) din care 45.5% (422 cazuri) asociau patologie 

conica in stadiul terminal. Managementul pacientilor s-a realizat in concordanta cu protocolul in vigoare 

la momentul internarii pacientului in clinica, cu implicarea serviciului de terapie intensiva in special la 

pacientii in stadii terminale.  De asemenea pacientii au beneficiat la nevoie si de kinetoterapie, 

psihoterapie, tratament dermatologic, ORL.   

Concluzii: Desi ne-am confruntat cu pacienti COVID-19  cu patologie cronica complexa, rata de 

mortalitate a fost sub 10% ceea ce reitereaza ideea ca abordarea multidisciplinara si individualizata a 

pacientului reprezinta cheia succesului in managementul bolnavului.  
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Elemente introductive în cercetarea clinică din Oncologia medicală și Îngrijirile Paliative 

CSI Dr. Alexandru Grigorescu 

 

Sp. Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila” Bucuresti 

 

Introducere: Conform Agentiei Nationale a Medicamentului termenul de trial clinic, sinonim cu cel de 

studiu clinic, defineste orice investigatie facuta asupra unui subiect uman cu intentia de a descoperi sau 

verifica efectele clinice, farmacologice si/sau farmacodinamice ale unui produs de investigat si/sau de 

a constata reactiile adverse ale unui astfel de produs si/sau de a studia absorbtia, distributia, 

metabolismul si excretia produsului de investigat cu scopul constatarii sigurantei si/sau eficacitatii 

acestuia. 

Material si metoda: Am prezentat sub forma de review principalele tipuri de studii utilizate in clinica. 

Astfem intr-o clasifiocare cronologica ave: studii de Faza0, FazaI, FazaII, Faza III si Faza IV. 

Rezultate: S-au relevant urmatoarele obiective de cercetare mai: in studiile de faza incipienta obiectivul 

este tolerabilitatea noului produs medicamentos supus studiului, Doza Maxima tolerate (Studiul de Faza 

I) In studiile de faza avansata  se determina  eficienta clinica si impactul asupra supravietuirii globale 

(studiile de faza III). Rezultatele obtinute in practica reala (Real Word) sunt obtinute in studiile de faza 

IV. In unele situatii sunt utilile studiile sub forma unui survey care pot releva relative rapid anumite 

particularitati de utilizare a medicamentelor sau a combinatiilor acestora. Analiza datelor se face dupa 

procedure epidemiologice. 

Incheiem prezentarea cu particularitatile studiilor clinice in Ingrijirile Paliative (IP). Astfel in IP trebuie sa 

avem in vedere principiile etice particulare in cazul pacientilor in stadia avansate ale bolii sau in faza 

terminal. 

Principiile etice in studiile din cadrul IP sunt urmatoarele:  

Cercetarea trebuie sa fie benefica pentru pacient si pentru intermediari – aprobare din partea Comisiilor 

de etica. 

Eliminarea ineficientei – eliminarea confuziilor dintre perceptia pacientului, intermediarilor lui si a echipei 

multidisciplinare. 

Autonomia pacientilor si a rudelor acestora – include dreptul acestora de a decide. 

Justitia – sau echitatea semnifica un tratament egal tuturor pacientilor indifferent de conditia lor sociala 

sau materiala.  

 

Concluzii: Concluziile prezentarii sunt legate de medicina bazata pe dovezi. Astfel dovezile, pe care se 

bazeaza aceasta abordare a medicine pe care o practicam astazi, se obtin in urma studiilor clinice 

prezentate in acest review. 

Interpretarea rezultatelor studiilor trebuie sa tina cont de diversitatea finite umane care implica si o 

diversitate in ceea ce priveste raspunsul la diversi agenti teraqpeutici. 
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Impactul pandemiei COVID-19 asupra cancerului de colon evaluare chirurgicală unicentrică 
 
Conf. Univ. Dr. Laurentiu Simion1,2, Stud. Alexandra Georgiana Voicu1, Dr. Dan Luca2, Asist. Univ. Dr. Mihnea Alecu1,2 

 
1UMF Carol Davila Bucuresti 
2Institutul Oncologic Bucuresti „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, Clinica Chirurgie I 

 

Introducere: Cancerul de colon reprezinta o serioasa problema de sanatate atat prin incidenta crescuta 

cat si prin morbiditatea si mortalitatea ridicate pe care le genereaza. Costurile necesare tratarii a acestor 

pacienti sunt importante, efortul financiar fiind crescut suplimentar si de iesirea din campul muncii a unui 

procent semnificativ din acesti pacienti. 

Pandemia COVID-19 a suprasolicitat intreg sistemul sanitar atat din punct de vedere logistic cat si 

financiar. Au fost afectate toate specialitatile medicale,  fiind afectat si parcursul medical al pacientilor 

oncologici, atat prin restrictiile de mobilitate impuse cat si din cauza restrictionarii numarului de interventii 

chirurgicale la nivelul spitalelor, in special a celor de cronici. 

Material si metoda: Am efectuat un studiu retrospectiv comparativ unicentric in cadrul Clinicii Chirurgie 

I a I.O.B. „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” analizand pacientii operati pentru cancer de colon in 

perioada prepandemica martie 2019 – februarie 2020 cu cei operati pentru patologie similara in perioada 

pandemica martie 2020 – februarie 2021. 

Criteriile de includere in studiu au fost: pacienti internati cu test PCR (polymerase chain reaction test) 

COVID-19 negativ la internare; pacienti cu cancer de colon confirmat histopatologic la internare; pacienti 

operati in cursul internarii pentru cancer de colon. 

Au fost exclusi din studiu pacientii cu test PCR COVID-19 pozitiv la internare (pacienti amanati pana la 

negativarea testului PCR), pacientii fara confirmare histopatologica a cancerului de colon precum si cei 

care nu au fost operati din motive diverse. 

A rezultat un numar de 85 de pacienti cu cancer de colon care au fost incadrati in studiul nostru. 

Parametrii analizati au fost reprezentati de: incidenta in functie de varsta, sex si mediul de provenienta; 

durata medie din momentul internarii pana la momentul interventiei chirurgicale; durata medie de 

spitalizare; stadializarea neoplasmului; localizarea neoplasmului; date legate de interventia chirurgicala; 

caracterul operatiei (interventie in urgenta / programata), prezenta investigatiilor prezentate de pacienti, 

realizate in perioada anterioara internarii;  comorbiditati; complicatii prezente la internare; 

simptomatologie la internare; evolutie. 

Rezultate: Din cei 85 de pacienti, 58% au fost prezentati in perioada prepandemica si 42% in perioada 

pandemica. In perioada pandemica s-a inregistrat un numar semnificativ mai mic de pacienti proveniti 

din mediul rural comparativ cu perioada prepandemica ( o diferenta de 15.3% ). Se constata ca in 

perioada pandemica categoria de varsta 60-69, 70-79 de ani a fost mai putin reprezentata fata de 

perioada prepandemica. In perioada pandemica atat durata internarii cat si intervalul de timp de la 

internare la interventia chirurgicala au fost semnificativ mai mari. In perioada pandemica un procent de 

15 % dintre pacienti au venit fara investigatii efectuate in ambulator spre deosebire de perioada 

prepandemica unde toti au venit cu investigatii. In perioada pandemica pacientii cu comorbiditati 

importante au fost prezenti cu peste 10% mai mult fata de perioada prepandemica. In perioada 

pandemica pacientii prezentati au avut o simptomatologie net mai accentuata fata de prepandemica. 

Aproximativ jumatate din pacientii prezentati in perioada pandemica au fost in stadiul III de boala. S-a 

constatat ca in perioada pandemica au fost cu 19 % mai multi pacienti cu neoplasm de colon drept 

comparativ cu pacientii din perioada prepandemica. In perioada pandemica interventiile cu caracter de 

urgenta au fost cu 15 % mai mult decat in prepandemie. Un numar semnificativ mai mare de pacienti in 

perioada prepandemica au beneficiat de tratament neoadjuvant chimioterapic comparativ cu perioada 

pandemica. 
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Concluzii: Pandemia Covid-19 a afectat sistemul de sanatate si implicit pacientii neoplazici. Accesul 

pacientilor la serviciile de sanatate a fost ingreunat in pandemie, in special pentru pacientii din mediul 

rural. In perioada pandemica pacientii s-au prezentat la spital cu simptomatologie mai accentuata si cu 

mai multe complicatii asociate patologiei neoplazice colonice. Pacientii internati in pandemie au avut 

mai putine investigatii efectuate in ambulator premergator internarii. In perioada pandemica mai putini 

pacienti au beneficiat de chimioterapia neoadjuvanta. Durata de spitalizare, dar si durata dintre internare 

si interventia chirurgicala au crescut in pandemie. Prioritizarea interventiilor ce reprezentau o urgenta a 

avut un impact important asupra pacientilor necomplicati care au fost amanati. In cadrul interventiilor 

chirurgicale, procentul interventiilor de tip urgenta a crescut in perioada pandemica.  

Cuvinte cheie: cancer colonic, COVID-19, chirurgie oncologica 

 
The impact of the COVID-19 pandemic on colon cancerunicentric surgical evaluation 
 

Conf. Univ. Dr. Laurentiu Simion1,2, Stud. Alexandra Georgiana Voicu1, Dr. Dan Luca2, Asist. Univ. Dr. Mihnea Alecu1,2 

1Carol Davila University of Medicine and Pharmacy Bucharest 
2Bucharest Oncological Institute “Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu ”, Surgery Clinic I 

 

Introduction: Colon cancer is a serious health problem due to its high incidence and the high morbidity 

and mortality it generates. The costs necessary to treat these patients are important, the financial effort 

being further increased and the departure of a significant percentage of these patients from work. 

The COVID-19 pandemic has overwhelmed the entire health care system, both logistically and 

financially. All medical specialties were affected, and the medical course of cancer patients was also 

affected, both by the mobility restrictions imposed and by the restriction of the number of surgeries at 

the level of hospitals, especially chronic ones.  

Material and method: We performed a unicentric comparative retrospective study at the Surgery Clinic 

I of the I.O.B. „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu ”analyzing the patients operated for colon cancer in the 

pre-pandemic period March 2019 - February 2020 with those operated for similar pathology during the 

pandemic period March 2020–February2021. 

The criteria for inclusion in the study were: hospitalized patients with negative COVID-19 PCR test 

(polymerase chain reaction test) on hospitalization; patients with histopathological confirmed colon 

cancer at hospitalization; patients operated on for colon cancer.  

The following patients were excluded from the study: patients with positive COVID-19 PCR test at 

admission (delayed patients until the PCR test is negative), patients without histopathological 

confirmation of colon cancer as well as those who have not had surgery for various reasons. 

A total of 85 colon cancer patients were included in our study. The analyzed parameters were 

represented by: incidence according to age, sex and environment of origin; average duration from the 

time of hospitalization to the time of surgery; average length of hospital stay; staging of the neoplasm; 

localization of the neoplasm; data related to surgery; the character of the operation (emergency / 

scheduled intervention), the presence of the investigations presented by the patients, carried out in the 

period prior to the hospitalization; comorbidities; complications present at admission; hospitalization 

symptoms; evolution. 

Results: Of the 85 patients, 58% were presented in the pre-pandemic period and 42% in the pandemic 

period. During the pandemic period, there was a significantly lower number of patients from rural areas 

compared to the pre-pandemic period (a difference of 15.3%). It is found that in the pandemic period 

the age category 60-69, 70-79 years was less represented than in the pre-pandemic period. During the 

pandemic period, both the duration of hospitalization and the time interval from hospitalization to surgery 
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were significantly longer. During the pandemic period, 15% of the patients came without investigations 

in ambulatory, unlike the pre-pandemic period, when they all came with investigations. During the 

pandemic period, patients with significant comorbidities were present with more than 10% more than 

the pre-pandemic period. During the pandemic period, the patients presented had a much more 

pronounced symptomatology than the pre-pandemic one. About half of the patients presented during 

the pandemic were in stage III disease. It was found that in the pandemic period there were 19% more 

patients with colon cancer compared to patients in the pre-pandemic period. During the pandemic 

period, the emergency interventions were 15% more than in the pre-pandemic. A significantly higher 

number of patients in the pre-pandemic period received neoadjuvant chemotherapy compared to the 

pandemic period. 

Conclusions: The Covid-19 pandemic affected the health system and implicitly neoplastic patients. 

Patients access to health care has been prevented by the pandemic, especially for rural patients. During 

the pandemic, patients presented to the hospital with more severe symptoms and more complications 

associated with colonic neoplastic pathology. Pandemic patients had fewer outpatient investigations 

prior to hospitalization. During the pandemic, fewer patients received neoadjuvant chemotherapy. The 

duration of hospitalization, but also the duration between hospitalization and surgery increased in the 

pandemic. Prioritization of emergency interventions had a significant impact on uncomplicated patients 

who were delayed. During surgery, the percentage of emergency interventions increased during the 

pandemic.  

Keywords: colon cancer, COVID-19, cancer surgery 
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Medicul de familie față în față cu pacientul cu boală oncologică avansată 

 
Dr. Mădălina Mina, Dr. Liliana Stănciulescu 
 

C. M. I. Medicină de Familie și Îngrijiri Paliative - Dr. Mădălina Mina 

 

Introducere: Populația deservită de medicul de familie cuprinde atât adulți cât și copii și un procent 

dintre acestia reprezintă pacienți cu boli cronice sau boli congenitale fără sansă de vindecare și care, 

în evoluție, dezvoltă simptome care necesită îngrjiri medicale.  

 

Scop: Scopul acestei lucrări este de a evidenția încărcătura organizatorică pe care o aduc aceste 

cazuri, medicului de familie care îngrijeste la domiciliu pacienți cu boală oncologică avansată.   

 

Metoda: am realizat un studiu de caz, al unei paciente cu osteosarcom, operat, chimiotratat, iradiat, cu 

boală în evoluție, cu metastaze pulmonare și cerebrale care are indicație de îngrijiri paliative din partea 

medicului oncolog si pe baza acestuia am realizat un inventor al intervențiilor care s-a facut pe parcursul 

îngrijirii și timpul alocat și de asemenea povara financiară suportată de familie. 

 

Rezultate: timpul de consultație este mai lung decât al unei consultații obisnuite la domiciliu incluzând 

parte de comunicare de evoluție a bolii, de prognostic, parte de educare și organizare a familiei pentru 

îngrijirea unei persoane imobilizate la pat și cu durere severa. Au fost numărate 11 tipuri de intervenții 

diferite. 

Concluzii: îngrijirea pacientului cu boală oncologică avansată la domiciliu aduce o mare încărcătura 

atat ca timp de lucru, dar și încarcatura emoțională   

Cuvinte cheie: boala oncologică stadiu avansat, îngrijire paliativă  
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Etica medicală – un subiect de actualitate? 

Dr. Ariana Roșiu 

Medic primar medic de familie, atestat și formator în îngrijiri paliative, președinte și medic - Hospice Eliana, Alba Iulia, secretar 

științific ANIP 

 

Întreaga activitate a unui medic – dar nu numai – este fundamentată pe principii etice și valori, un sistem 

de principii care ne ghidează fiecare gând, fiecare acțiune, fiecare decizie, fiecare non-decizie, fiecare 

mod de abordare/adresare a fiecărui caz în parte cu care ne confruntăm la fiecare pas, zi de zi. Toate 

acestea se desfășoară sub umbrela unei legislații, a unor coduri deontologice și a unor convingeri 

religioase personale – care fac discuția cu atât mai dificilă. 

Pornim de la fundamentele eticii care sunt reprezentate de beneficiență, non-maleficiență, justiție, 

autonomie, și cele secundare dar nu mai puțin importante – eficiența, proporționalitatea și maximizarea 

stării de sănătate. 

Fiecare dintre ele merită o discuție în parte, dar am ales să mă opresc asupra temei autonomiei 

pacientului, în tensiune cu paternalismul medicului. 

Etica secolului XXI este cea a „noii medicini” – în care pacientul este cel care ia decizia finală, în 

contextul semnării unui consimțământ informat, în mijlocul unui context și a unei relații în care medicul 

trebuie să cedeze din autoritatea pe care i-o dă competența sa profesională, să aleagă informațiile pe 

care le împărtășește pacientului – pentru a avea în final o decizie care va fi intens influențată de tot ceea 

ce medicul a ales să spună (sau nu), dar nu în ultimul rând de modul în care alege să o facă. Autonomia 

poate fi o armă cu două tăișuri. După ce analizăm o parte dintre implicațiile unei autonomii „a ultimului 

cuvânt” în ce privește pacientul cu boală cronică îndeosebi, și vom cântări implicațiile contextului său 

social, cultural, educațional, gradul său de informare, sistemul său de valori – gradul în care acesta 

diferă de cel al medicului, înțelegem sursa multor frustrări din partea profesioniștilor puși în fața deciziei 

„ne-benefice” a pacientului, când Binele este definit în alt context și din altă perspectivă decât cea a 

medicului aflat în mediul său supra-specializat și tehnologizat. Concluzia a fost că o soluție în fața 

paternalismului „autorității tiranice” medicale și a autonomiei rigide a pacientului încăpățânat o reprezintă 

în final o asumare a propriilor vulnerabilități și o abordare autonomă relațională – în contextul social și 

valoric al pacientului și familiei sale. 

Autonomia relațională este cea care permite medicului să înțeleagă mai bine perspectiva și dorințele 

pacientului, să promoveze planificarea în avans a îngrijirilor, iar pacientului și familiei sale îi va permite 

să ia decizii cu care să fie împreună de acord drept fiind cea mai bună decizie „în contextul dat.” 

Faptul că medicii, ajunși pacienți iau decizii diferite și aleg să moară într-un mod diferit decât o 

recomandă pacienților lor (iau decizii diferite de cele pe care le recomandă cu profesionalism altora, 

alegând confortul înaintea manevrelor agresive – referire la articolele din seria „How doctors die” – 2011, 

2013, 2016) – ridică serioase probleme de etică în modul în care abordăm pacienții cu boli cronice în 

stadiu terminal, și o sursă îngrijorătoare de burn-out (prin dualitatea a ceea ce gândim, și a ceea ce 

alegem să facem în final).  

Îngrijirile paliative sunt chemate să respecte și să promoveze întotdeauna o atitudine verticală și integră 

din partea medicului, dar și o atitudine de vulnerabilitate în parteneriatul cu pacientul și familia ale căror 

obiective nu ar mai trebui să fie de mult vindecarea și sănătatea cu orice preț, cât calitatea vieții și 

tămăduirea mai presus de material. 

Cuvinte cheie: etică, autonomie, autonomie relațională, vulnerabilitate, manevre agresive, planificarea 

în avans a îngrijirii, parteneriat, #HowDoctorsDie 
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Interfața curativ- paliativă în tumori cerebrale la  copil 
 

Dr.E. Boeriu1 , Dr. A. Carstea1, Dr. A. Oprisoni1,Dr. L Balint*, Dr. D. File , Dr. C . Jinca1, A.I.Boeriu,  Dr. S. Arghirescu1. 
 

1Universiatea de Medicina si Farmacie “V.Babes “Timișora 
*Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu “, Clinica III Pediatrie 
 

Introducere: Tumorile cerebrale (TC) sunt a 2-a cauza de malignitate la copil dupa leucemia acuta; ele 

reprezentand 25% din patologia maligna a copilului. Ultimele decade au inregistrat o crestere a acuratetii 

diagnostice si a abordarii terapeutice care au dus la imbunatatirea suprvietuirii si a caliatatii vietii la acest 

segment de virsta, dar ramine o parte de patologie cu evolutie nefavorabila care motiveaza abordarea 

paliativa inca de la diagnostic.  

Obiective: Am facut o analiza retrospectiva a TC evaluate in Clinica III Pediatrie, intre  2005-2021, a 

factorilor care au influentat evolutia  si  prognosticul  si in ce masura ei pot modifica  supravietuirea,  an 

dorit sa analizam daca s-a facut o abordarea holistica de la diagnostic si unde se gaseste interfata 

curative- paliativa in acesta patologie.  

Material: Lotul de studiu a fost alcatuit din 26 de copii cu varste intre  1 an si 9 luni - 17 ani, sexe 

14M/12M (53%/ 47%),  mediul rural (56,5%) / urban (43,5%), Criterii de includere in studiu au fost varsta 

la diagnostic si efectuarea tratamentului in centrul nostru. 

Metoda: Lotul a fost  evaluat din punct de vedere clinic, paraclinic, imagistic si histologic, care au permis 

incadrarea  diagnostica si stadializarea boli. S-a analizat statistic lotul s-au calculat medii, procente si, 

curba de supravietuire Kapplan-Meier. 

Rezultate: In lotul studiat astrocitomul si meduloblastomul a fost prezent la 30,7% din cazuri, urmate 

de glioblastom si tumori cu celule germinative la 11,5%, urmate de ependinoame si oligodendroglioame 

la 7,69%. Analizind simptomele la debut in TC, cefaleea a fost prezenta la 82% din cazuri, urmata de 

greturi si varsaturi in 43% din cazuri, tulburari de echilibru in 34%, tulburari motorii, vizuale si convulsii 

la 26% din cazuri. Intervalul simptom diagnostic a fost de 1luna in cazurile de astrocitom, de 1,5 luni in 

cazurile de meduloblastom, si 3 luni la glioblastom si ependimon. La momentul diagnosticului in 88,4% 

din cazuri s-a aplicat terapia curativa iar la 11,5% s-a inceput cu ingrijire paliativa; in evolutie ingrijirea 

paliativa a fost extinsa la 53,8%.Abordarea curativa a fost complexa neurochirugicala la 86,95% din 

cazuri , chimioterapie in 73,8% si radioterapiie la 60 % din cazuri. Recidiva tumorala in timpul terapiei 

curative am intilnit la 42,3% ( 11 cazuri) si 11,5%( 3 cazuri) au fost necomplianti la tratament. Interfata 

curativ -paliativa o exemplificam cu 2 cazuri .  

Concluzii: TC reprezinta o parte importanta  a patologiei oncologice la copil cu evolutie nefavorabila 

inca de la diagnostic care justifica abordarea complexa holistica a acestor cazuri. Interfata curativ- 

paliativa in acesta patologie este greu de delimitat, exista limitari in abordarea curativa la acesta virsta 

si un procent mare de recidive.  
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Tendințe în practica medicului de familie: screening în cancer și servicii de îngrijiri paliative  
 
Dr. Marinela Olăroiu, MD PhD, medicină de familie, geriatrie-gerontologie   
 
SOAZE/RACE (Research and Advice in Care of Elderly)         
Fondator și Redactor șef Revista Română de Medicina Familiei și Revista Paliația  

 
Pacienții care au nevoie de îngrijiri paliative pot avea orice vârstă, la fel și cei înscriși pe listele medicilor 
de familie. Prognozele indică în următorii ani o creștere fără precedent a persoanelor în vârstă iar așa 
numitul „silver tsunami’’ va lovi în primul rând asistența medicală primară. În rândul persoanelor în vârstă 
se înregistrează și cea mai mare morbiditate și mortalitate prin cancer dar și prin alte boli cronice fără 
speranță de vindecare. 
   
Depistarea precoce prin screening si metodele noi de tratament au crescut in ultimii ani speranță de 
viată a pacienților cu anumite forme de cancer. La medicul de familie se prezintă pacienți cu suspiciune 
de boala oncologica sau cu cancer aflat in diferite faze de diagnostic si tratament. Rolul medicului de 
familie este indispensabil fiind cel care cunoaște cel mai bine pacientul și aparținătorii, acționând primul 
și prompt, atât singur cât și in echipa multidisciplinară, contribuind la sprijinirea luării de decizii și la 
monitorizarea bolii sub toate aspectele ei. Îngrijirea paliativă oferită de medicul de familie se adresează 
și altor boli cronice frecvent întâlnite la populația adultă și în vârstă: boli neurodegenerative, boala 
Parkinson, demențe, insuficiențe de organ, boli cardiovasculare, s.a. Cei mai mulți pacienți cu boli 
cronice, nevindecabile, petrec ultimă faza a vieții și își găsesc sfârșitul acasă. În această situație medicul 
de familie este cel mai aproape de pacient și familia să oferind îngrijiri paliative pentru a asigură o calitate 
a vieții cât mai bună până în ultimă clipa. 
 
În ultimii doi ani bariere semnificative impuse de pandemia de COVID-19 a dus la o reducere 
semnificativă a persoanelor care se prezentau în vremuri normale la medic și a numărului de trimiteri 
cu suspiciune de cancer. Programele naționale de screening pentru multe tipuri de cancer au fost 
întrerupte din cauza problemelor de acces sau de capacitate pentru diagnosticarea, tratarea și 
monitorizarea celor depistați cu cancer. Există întârzieri semnificative iar populația trebuie sa își 
recapete încrederea și să fie încurajată sa se prezinte la consultație, sa participe la programele de 
depistare, inclusiv cele la care adresabilitatea a fost foarte slabă înainte de pandemie. Reluarea 
activităților de screening pentru cancer in era post-COVID va trebui regândită la fel si rolul medicinii de 
familie, implementarea și aplicarea pragmatică a tehnologiei și inovațiilor și deimplementarea practicilor 
existente care nu se bazează pe dovezi. 
Și în acordarea îngrijirilor paliative se așteaptă noi tipuri de abordări dată fiind experiență cu serviciile 
medicale acordate online și regândirea managementului de cabinet.   
 
Cuvinte cheie: medicina de familie, screening, cancer, îngrijiri paliative, tendințe 
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Singuratatea existențială la vârstnici                                            

Student Doctorand Nicoleta Luchian 

Tema lucrării porneste atit de la experienţa personală privind îngrijirea persoanelor vărstnice cât și de 
la un studiu efectuat  în cadrul proiectului ALONE, în colaborare cu ordinul Asistenților Medicali din Iași, 
privind singurătatea existențială în rândul persoanelor în vârstă. 

În cadrul studiului s-a analizat percepția, înțelegerea  și experiența profesioniștilor din domeniul sănătății 
la nivelul persoanelor în vârstă. În urma discuțiilor avute cu profesioniștii din domeniile sociale și al 
sănătății care lucrează în îngrijiri la domiciliu,  paliative, primare, spitalicești sau  pre-spitalicească s-a 
constatat o lipsă generală a cunoștințelor specifice despre singurătatea existențială de către 
profesioniști implicați în aproape toate țările partenere.  
      
Profesioniștii din domeniul sănătății au întâlnit deseori persoane în vârstă care au experimentat 
singurătate existențială. Întâlnirea cu singurătatea existențială le-a afectat  propriile lor sentimente. 
Este  dificil pentru profesioniști să depășească barierele care împiedică conversațiile existențiale cu 
persoanele în vârstă. 
 
Traiul în comunități mici a fost considerat un factor reducător al sentimentului de singurătate existențială, 
probabil datorită faptului că relațiile sociale cu alți locuitori ai orașului sau cartierului sunt mai frecvente, 
în timp ce în zonele izolate sentimentul de singurătate crește deoarece există mai puține oportunități de 
a întâlni oameni și de a împărtăși momente de socializare. 
 
Profesioniștii trebuie să poată observa și detecta toate semnele care pot fi ale manifestarii acelei nevoi 
de a-și exprima emoțiile, chiar dacă persoana refuză să vorbească și cere să fie lăsată în pace și să fie 
capabil să se ocupe de problemele semnificative, gestionând barierele și dificultățile pe care le poate 
întâmpina în a face față singurătății existențiale persoanelor în vârstă  
     
Este important să oferim profesioniștilor din domeniul sănătății și a personalului social instrumentele și 
cunoștințele necesare pentru a dezvolta aceste abilități, astfel încât să fie posibilă observarea și 
interpretarea provocărilor, nevoilor și dorințelor persoanelor în vârstă.  
     
Pentru realizarea acestui deziderat importanță deosebită o are lucrul în echipă, educația medicală 
continuă a personalului medical și nu în ultimul rând o comunicare eficientă între echipele de 
îngrijire și persoanele în vărstă. 
       
Identificarea situației reale a pacientului, comunicarea cu membrii familiei este esențială pentru 
evitarea și depășirea singurătății în rândul persoanelor vârstnice.  
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Practica avansată de nursing în Îngrijiri Paliative 
 
 
Șef lucrări Dr as.med Nicoleta MITREA1, Drd. as.med Teodora MATHE2 

 
1Facultatea de Medicină – Specializarea Asistență Medicală Generală Universitatea Transilvania din Brașov 
2Facultatea de Medicină – Specializarea Asistență Medicală Generală Universitatea Transilvania din Brașov, Director Educație și 
Dezvoltare – Nursing, HOSPICE Casa Speranței, Brașov 

 
Recent, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a prezentat public noul model recomandat tuturor 
statelor care sunt în proces de dezvoltare a îngrijirilor paliative un nou model conceptul. 
Acest model conceptual de dezvoltare a îngrijirii paliative al OMS, prezentat în figura 1, poate ajuta 
factorii de decizie politică și managerii de programe să analizeze modul în care se pot consolida și 
integra îngrijirile paliative în sistemul de sănătate. Acest model evidențiază necesitatea unor politici 
adecvate, medicamentele esențiale care să fie accesibile la prețuri decente, precum și de educație și 
programe pentru profesioniștii din domeniul sănătății. Este imperativ ca aceste activități să fie finanțate 
și puse în aplicare în contextul culturii, al datelor demografice privind boala, al aspectelor 
socioeconomice și al sănătății sistemul de asistență medicală al fiecărei țării. Cercetarea, respective 
practica clinică bazată pe dovezi științifice în domeniul îngrijirilor paliative și importanța capacitării atât 
a profesioniștilor, cât și a comunităților au fost adăugate la model în 2021, ca elemente fundamentale 
care să sprijine toate celelalte acțiuni privind îngrijirea paliativă. În plus, în dezvoltarea îngrijirile paliative, 
este esențial ca factorii de decizie politică și de program managerii de programe să ia în considerare cu 
atenție toate cele șapte domenii ale îngrijirii de calitate, un loc essential fiind reprezentat de pregătirea, 
dezvoltarea și valorizarea profesioniștilor asistenți medicali la deplinătatea competențelor profesionale 
ale acestora. 
 
(WHO, Quality Health Services and Palliative Care – Practical approaches and resources to support policy, strategy and practice, 2021) 

 

 
 
Figura 1. Modelul conceptual OMS pentru dezvoltarea îngrijirilor paliative, 2021 

 
Direcțiile strategice globale ale OMS pentru asistenți medicali și moașe 2021-2025 prezintă practici 
bazate pe dovezi științifice și un set de priorități de politică interdependente care pot ajuta țările să se 
asigure că moașele și asistenții medicali contribuie în mod optim la realizarea acoperirii universale a 
sănătății și a altor obiective de sănătate a populației. Acesta a fost elaborat ca răspuns la Decizia 
WHA73(30), care a solicitat OMS, "să se angajeze cu toate regiunile OMS pentru a actualiza Direcțiile 
strategice globale pentru asistență medicală și moașe 2016-2020 și, în urma consultărilor cu statele 
membre, să prezinte această actualizare spre examinare celei de-a 74-a Adunări Mondiale a Sănătății". 
(WHO, Global Strategic directions for Nursing and Midwifery (2021 – 2025); 2022) 
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Asistenții medicali și moașele reprezintă peste jumătate din forța de muncă profesională din domeniul 
sănătății la nivel mondial, interacționează cu oamenii de la naștere până la moarte în toate tipurile de 
medii și reprezintă aproximativ 90% din contactele dintre pacienți și profesioniștii din domeniul sănătății. 
Acestea pot furniza servicii de sănătate sigure, de înaltă calitate, eficace și eficiente, în special pentru 
grupurile vulnerabile, dezavantajate și greu accesibile. Permiterea și sprijinirea asistentelor medicale și 
a moașelor să lucreze la potențialul lor maxim este esențială pentru a atinge Obiectivele de dezvoltare 
durabilă și pentru a sprijini acoperirea universală a sănătății, precum și pentru a răspunde nevoilor 
actuale și viitoare ale populației în materie de sănătate. 
 
Calea de parcurs reflectă prioritățile Programului european de lucru al OMS pentru a stabili activități 
organizate în funcție de cele patru domenii de interes din raportul Direcții strategice globale pentru 
asistență medicală și moașe 2021-2025 al OMS (educație, locuri de muncă, conducere și prestare de 
servicii) în cadrul a 12 priorități de politică. Acesta propune activități pentru statele membre ale Regiunii 
Europene a OMS și subliniază domeniile specifice de sprijin tehnic pe care Biroul Regional al OMS 
pentru Europa le poate oferi. 
(WHO Europe, Building better together – Roadmap to guide implementation of the Global Strategic Directions for Nursing and Midwifery in the WHO 

Europe Region, 2022) 

 
În țara noastră desfășurarea profesiei de asistent medical la nivel de practică clinică avansată nu este 
o realitatea, contrar recomandărilor internaționale prevăzute în documentele prezentate mai sus. 
Mai mult, în ciuda eforturilor de a pregăti în programe de instruire de nivel de master clinic, până în 
prezent peste 200 de asistenți medicali, niciunul dintre aceștia nu are posibiltiatea ca în mod legal, 
oficial, în practica lui clinică zilnică să performeze punând în practică competențele profesionale 
dobândite la acest nivel de școlarizare. 
 
Un studiu desfășurat sub forma unei cercetări calitative având ca metodă de colectare a datelor grupuri 
focus cu asistenți medicali din servicii specializate de îngrijiri paliative din România  prezintă rezultate 
concludente referitoare la competențele profesionale ale asistenților medicali dobândite ca urmare a 
pregătirii în specialitatea îngrijiri paliative, și diferențierea acestora în domenii în care a fost posibilă 
implementarea de noi competențe și domenii în care se mențin bariere rigide care stau împotriva 
introducerii de noi competențe în practica clinică curentă a asistenților medicali.  
(Mitrea N, Moșoiu D, Ancuța C, Malloy P, Rogozea L, The Impact of the End-of-life Nursing Education Consortium (ELNEC)  International  Training 
Program on the Clinical Practice of Eastern European Nurses Working in Specialized Palliative Care Services: A Romanian Case Study, Journal of 
Hospice & Palliative Nursing: October 2017 - Volume 19 - Issue 5 - p 424-434 doi: 10.1097/NJH.0000000000000367) 
 
 

 
 

https://journals.lww.com/jhpn/toc/2017/10000
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Figura 2. Domenii de îmbunătățire și bariere în practica clinică a asistenților medicali din serviciile specializate de Îngrijiri Paliative 
din România (după Mitrea et al, 2017; preluare cu permisiunea autorilor) 

 
 
Accesul la educație este o responsabilitate și un drept al oricărui profesionist din serviciile specializate 
de îngrijire paliativă. Îngrădirea implementării competențelor profesionale dobândite în urma pregătirii 
la nivel specializat prin programul de master clinic reprezintă pe de o parte o dovadă a lipsei de 
valorizare a profesioniștilor asistenți medicali și, mai mult, pe de altă parte, refuzarea accesului la îngrijiri 
paliative de calitate superioară.  
 
O revizie recentă de literatură cu privire la modele de servicii de îngrijiri paliative, enumeră tipurile de 
servicii în care asistenții medicali cu educație de bază studii universitare și pregătire postbază master 
clinic în îngrijiri paliative, își desfășură activitatea având responsabilități clinice autonome, independente 
și lucrând în regim colaborativ cu ceilalți membrii ai echipei multidisciplinare de îngrijiri paliative (ex. 
medici, psihologi, kinetoterapeuți, etc), astfel: 
- Îngrijire primară: 

o Prevenirea bolilor cronice progresive 

o Stil de viață și stare de bine 

o Ghidare în supraviețuire și reabilitare 

- Îngrijire comunitară  

- Clinici de ambulatoriu de îngrijire paliativă 

- Centre de zi de îngrijire paliativă 

- Îngrijiri paliative la domiciliu 

- Unități cu paturi de îngrijire paliativă. 
(Ancuța C., Dumitrescu M., Găman D., Hurducaș F., Lupu C., Mitrea N., Moldoveanu E., Moșoiu D., Nedelcu M., Predoiu O., Stănciulescu L., Modele 
internaționale de îngrijiri paliative în ambulatoriu, centre de zi, comunitate, spital și hospice, 2021) 

 
Este nevoie de conlucrare între factorii de decizie, cu implicarea activă reprezentantivă a asistenților 
medicali din serviciile specializate de îngrijire paliativă, pentru generarea și implementarea celor mai 
bune soluții care să determine schimbare reală în dinamica de îngrijire a pacienților și familiilor.  
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Conștientizarea diagnosticului și a prognosticului la copii diagnosticați cu boli limitatoare sau 
amenințătoare de viață 
 
Ciobanu Estera  
Universitatea Emanuel din Oradea, Fundația Hospice Emanuel,  Oradea, România  

 
Înțelegerea modului în care copiii diagnosticați cu boli limitatoare sau amenințătoare de viață 
conștientizează diagnosticul și prognosticul pe care îl au este esențială în oferirea unei bune îngrijiri a 
acestora.  
 
Copiii se ajustează în mod intuitiv la modul în care adulții din viața lor vorbesc despre boală și moarte, 
potrivindu-se cu nivelul de divulgare al familiei sau a profesioniștilor. Mai mult decât atât, copiii ajung să 
fie conștienți de diagnosticul și prognosticul lor chiar dacă nu li s-a comunicat niciodată lucrul acesta. 
Bluebond-Langner a realizat primul studiu detaliat asupra experiențelor copiilor diagnosticați cu 
leucemie observând comportamentul acestora și discutând cu ei despre experiențele pe care le au. În 
felul acesta a demonstrat că acești copii sunt conștienți de consecințele tratamentului pe care îl fac chiar 
dacă adulții nu sunt deschiși să comunice cu ei.  
 
Aceasta explică faptul că copiii funcționează în diferite contexte ale conștientizării bolii și acest lucru 
depinde de cât de multe știu despre boală și prognostic, precum și de modul în care părinții și 
profesioniștii se relaționează la ei. Bluebond-Langner mai explică faptul că sunt diferite moduri prin care 
copii dobândesc informații: din experiența pe care o au cu boala, de la tratamentul pe care îl urmează, 
precum și din cunoștințele pe care le dobândesc cu privire la boală și prognostic de la familie sau 
profesioniști.  
 
Tăcerea adulților, în timp ce vizează protejarea copiilor diagnosticați cu boli limitatoare sau 
amenințătoare de viață de starea lor, are ca rezultat faptul că copiii nu își exprimă în mod deschis 
conștientizarea și temerile cu privire la boala lor. Studiile ne arată că în cele mai multe cazuri atât 
părintele, cât și copilul au cunoscut realitatea, dar nu discută deschis despre ea. Atunci când le oferă 
posibilitatea de a-și exprima, își vor comunica cunoștințele și temerile cu privire la diagnosticul și 
prognosticul lor și nu se vor simți singuri în boala lor 
 
Când copiii se simt în siguranță, sentimentele lor le sunt validate, când sunt liberi să vorbească despre 
lumea lor interioară, se simt iubiți, mai puternici și că nu sunt singuri în lupta cu boala. 
 
Cuvinte cheie: îngrijire paliativă pediatrică, diagnostic, prognostic  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



PALIAŢIA, Vol 15, Supliment 1, Iulie 2022 

18 
 

Îmbunătățirea calității vieții prin reabilitare în îngrijirea paliativă  
 
Dr. Liliana Stănciulescu1, Dr. Cerasela Petrescu2 , Dr. Cristina Sandu1 
 

1 Hospice “Casa Speranței” București 
2 Hospice “Casa Speranței” Brașov 

 

Introducere: Disabilitatea la pacienții cu cancer avansat rezultă adesea din repaus la pat, 

decondiționare și complicații neurologice și musculo-scheletice ale cancerului sau tratamentului 

cancerului și fatigabilitate prin evoluția bolii. Pacienții bolnavi în stadiu terminal au o prevalență ridicată 

de slăbiciune, durere, oboseală și dispnee, pe lângă alte simptome. Reabilitarea și îngrijirea paliativă 

sunt două părți importante ale îngrijirii medicale completă pentru pacienții cu boală avansată. În cadrul 

îngrijirii palliative, fiind vorba de un pacient cu boală în evoluție, reabilitarea este adesea trecută cu 

vederea.  

Scop: Scopul acestei lucrări este de a evidenția beneficiile reabilitarii care poate deveni o punte între 

îngrijirea paliativă și terapia curativă.  

  

Metoda: Am analizat retrospectiv o serie de cazuri de pacientii cu patologie oncologică în stadiu avansat 

care necesitau îngrijire paliativă, Am urmărit  modul de evaluare, planificare a obiectivelor specifice și 

tipul de intervenție de reabilitarea în acest context specific.  Pacienții au beneficiat de terapie 

ocupațională, kinetoterapie, interventii de consiliere emoțională legate de imaginea corporală si 

intervenții de educație pentru ingrijire și nutriție.   

 

Rezultate: Această serie de cazuri a evidențiat faptul că cei mai mulți pacienți au avut nevoie nu doar 

de reabilitare fizică ci și socială și emoțională.  De asemenea s-a pus în evidență necesitatea utilizării 

obiectivelor de reabilitare centrate pe pacient și importanța unei colaborări strânse între pacient și echipa 

paliativă multidisciplinară pentru a obține o calitate a vieții mai înaltă.  

 

Concluzii: Crearea de obiective realiste și semnificative pentru îmbunătățirea confortului, mobilității, 

abilităților de socializare și a capacității de a se îngriji pe sine, indiferent de stadiul bolii este o intervenție 

importantă de reabilitare care susține principiile îngrijirii paliative. Funcția fizică și independența ar trebui 

menținute cât mai mult posibil pentru a îmbunătăți calitatea vieții pacienților și pentru a reduce povara 

îngrijirii pentru îngrijitori, dar și reabilitarea socială și emoțională sunt la fel de importante.  

Keywords: reabilitare, îngrijire paliativă, obiective de îngrijire 
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Diagnoza și managementul deshidratării în paliatie 

 
Tarcea Monica1,2, Martin-Hadmaș Roxana1,2 

 

1Departamentul de Nutriție comunitară, Facultatea de Medicină,  
2Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș 

 

Apa contribuie la menținerea performanței fizice și cognitive normale pentru om, iar experții recomandă 

un minim de lichide de 2 litri pe zi, pentru menținerea echilibrului hidric intern. Acest aport trebuie 

acoperit 80% din lichide (apă de la robinet sau îmbuteliată, ceai, cafea, lapte, băuturi dulci, sucuri de 

legume și fructe), respectiv 20% din alimente cu conținut important în apă.  

 

În paliație și nu numai,  determinarea cauzelor frecvente de deshidratare este esențială, pentru evitarea 

complicațiilor (gen insuficiență renală, disfuncții electrolitice, depleție intravasculară, șoc hipovolemic 

sau chiar deces). Printre aceste cauze menționăm: aport scăzut de fluide (stomatită, faringită, obstrucții, 

neglijență), pierderi lichidiene excesive (transpirații, renale-diureză, gastrointestinale-diaree, vomă), 

creșterea pierderilor insensibile de fluide (febră) sau mobilizări fluidice (ascită, arsuri, sepsis), 

chimioterapia, cetoacidoza diabetică (prin diureză osmotică) sau tireotoxicoza cu diaree. 

 

Diagnoza anamnestică și clinică a deshidratării se bazează pe estimarea aportului de fluide, diureza, 

frecvența micțiunilor și urina colorată, consistența scaunului, frecvența și volumul vărsăturilor, febra sau 

prezența diabetului zaharat, hipertiroidismului, boli renale sau fibroză chistică (ca boli de influență). 

 

Este importantă prevenția acestor situații de deshidratare corporală prin monitorizarea grupele 

vulnerabile (copiii, seniorii și pacienții cu afecțiuni terminale), asigurarea consumului suficient de apă și 

lichide, încurajarea pacienților cu  dizabilități să bea suficientă apă, evitarea consumului de alcool sau 

cofeină, mai ales în sezonul cald (deoarece accentuează pierderea de lichide și acoperă simptomele 

precoce de deshidratare). Pacientul trebuie educat să păstreze un jurnal alimentar și de consum de 

lichide, să bea lichide adecvate (dacă e cald, să fie lichide cu gheață) și să consume zilnic fructe, 

legume, supe și alte alimente care conțin apă. 

 

Cuvinte cheie: deshidratare, lichide, diureză, vomă, jurnal alimentar, paliație 

 

Dehidration diagnosis and management in palliation  
 

Tarcea Monica1,2, Martin-Hadmaș Roxana1,2 

1Department of Community Nutrition, Faculty of Medicine, 
2George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science, and Technology of Targu Mures 
 

Water helps maintain normal physical and cognitive performance for our body, and experts recommend 

a minimum of 2 liters of fluid per day to maintain internal water balance. This intake should be covered 

80% of liquids (tap or bottled water, tea, coffee, milk, sweet drinks, vegetable and fruit juices), and 20% 

of foods with a high water content. 

In palliation and other diseases, determining the common causes of dehydration is essential in order to 

avoid complications (such as kidney failure, electrolyte dysfunction, intravascular depletion, 

hypovolemic shock or even death). Among these causes we mention: low fluid intake (stomatitis, 

pharyngitis, obstruction, neglect), excessive fluid loss (sweating, renal-diuresis, gastrointestinal-

diarrhea, vomiting), increased insensitive fluid loss (induced by fever) or fluid mobilization (ascites, 

burns, sepsis), chemotherapy, diabetic ketoacidosis (due to osmotic diuresis) or thyrotoxicosis with 

diarrhea. 

The anamnestic and clinical diagnosis of dehydration is based on an estimate of fluid intake, diuresis, 

frequency of urination and stained urine, stool consistency, frequency and volume of vomiting, fever or 

the presence of diabetes, hyperthyroidism, kidney disease or cystic fibrosis (like diseases at high risk). 
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It is important to prevent dehydration by monitoring vulnerable groups (children, seniors and terminally 

ill patients), ensuring adequate water and fluid intake, encouraging patients with disabilities to drink 

enough water, avoiding alcohol or caffeine, especially in hot season (because it emphasize fluid loss 

and covers early symptoms of dehydration). The patient should be sustained to keep a diary of food and 

fluid intake, to drink adequate fluids (if it is too warm, to be fluids with ice) and to eat fruits, vegetables, 

soups and other foods containing water daily. 

Keywords: dehydration, fluids, diuresis, vomiting, food diary, palliation 
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Sugestia și imageria dirijată în intervenția psihoterapeutică la pacienți 

 

Psih. Pr. Cl. Ruxandra Toma,  

Spitalul Municipal de Urgență Pașcani 

Lucrarea de față își propune să realizeze o trecere în revistă a metodelor de relaxare și imagerie dirijată 

ce pot fi utilizate în activitatea psihoterapeutică cu pacienții, fie ei diagnosticați cu o boală potențial 

limitatoare de viață, fie cu boli a căror recuperare presupune un demers dificil.  

Metodele de relaxare pot fi folosite de sine stătătoare sau pot fi adaptate și cumulate astfel încât să 

răspundă adecvat nevoilor pacienților și să exercite o influență asupra bolii pacientului, influență 

asociată percepției asupra bolii sau complianței la tratament.  

Metodele de relaxare au la bază studii de specialitate, precum și cercetări importante ce au urmărit 

efectul individual asupra pacienților, dar și stabilitatea în timp. La nivel metodologic s-au realizat adaptări 

și inserări ale modalităților de relaxare în procesul terapeutic cu scopul gestionării consecințelor 

emoționale ale bolilor sau ale evenimentelor situațional – existențiale.  

Un rol important în acest proces terapeutic îl deține pacientul întrucât acesta antrenează în terapie 

bagajul său informațional, modelele familiale și socio – culturale, experiența de viață și modalitatea de 

adaptare la existența sa de până acum. Acesta este motivul pentru care pacientul este expert în 

povestea sa de viață și cunoaște în detaliu strategiile funcționale sau cele cu potențial disfuncțional pe 

care le-a promovat și experimentat.  

Tehnicile de relaxare pot fi adaptate funcție de conținutul cognitiv și emoțional al pacientului astfel încât 

să se ralieze la standardele, valorile și experiența sa de viață.  

Cercetările în domeniul medicinii și psihologiei au adus un aport semnificativ în dezvoltarea strategiilor 

de relaxare și au accentuat rolul lor semnificativ în creșterea calității vieții pacientului.  

Literatura de specialitate aduce în discuție cercetările lui Hamilton D., Simonton C., Dispenza J., 

Alexander, F.,  toate având ca numitor comun accentuarea relației dintre minte și corp, astfel încât 

individul să funcționeze ca un tot unitar. Autorii inventariază o serie de cercetări anterioare, precum și 

tehnicile de imagerie dirijată ce pot fi utilizate pentru creșterea stării de bine și a calității vieții. 

Lucrarea de față menționează tehnicile de relaxare precum relaxarea musculară progresivă, 

antrenamentul autogen, meditația mindfulness, imageria dirijată adaptată la afecțiunea somatică a 

pacientului.  

Scopul acestui tip de intervenție se poate observa în modificarea percepției asupra bolii, antrenarea 

resurselor personale, recadrarea situației, creșterea complianței la tratament, creșterea sau modificarea 

calității vieții pacientului, parcursul bolii.  
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Repere privind managementul calității în îngrijirea paliativă  
 
 
Conf. dr. Vladimir Poroch1,2, Asist. univ. drd. Gema Bacoanu1,2, Conf. univ. dr. Claudia Cristina 
Tărniceriu1,3 , Asist. med. lic. Liliana Nicoleta Crucianu2, Drd. Irina Claudia Anton1, Asist. univ. Dr. 
Mihaela Poroch1 
 
1 Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacaie „Grigore T. Popa” Iaşi 
2 Secţia Îngrijiri Paliative, Institutul Regional de Oncologie Iaşi 
3 Clinica Hematologie, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe „Sf. Spiridon” Iaşi 
  
 
Implementarea unui sistem de management al calităţii (MQ) în serviciile spitaliceşti reprezintă 
actualmente o necesitate pentru asigurarea unor servicii de bună calitate pentru pacienţi, o modalitate 
de a minimiza riscurilor clinice şi neclinice la care aceştia ar putea fi expuşi şi nu în ultimul rând o 
necesitate în vederea acreditării spitalelor. 
 
În mod firesc şi în unităţile cu paturi de îngrijiri paliative (IP) implementarea unui sistem de MQ constituie 
o necesitate, o garanţie a atingerii unui anumit standard de calitate în funizarea serviciilor. În acelaşi 
timp însă, trebuie avute în vedere particularităţile specifice activităţii în cadrul unei secţii/compartiment 
de IP, care converg spre asigurarea calităţii vieţii pacienţilor şi familiilor acestora, cu respectarea tuturor 
celorlalte principii ale IP. 
 
Implementarea unui astfel de sistem de MQ vizează toate activităţile şi procesele care se desfăşoară 
într-o unitate cu paturi de IP.  
Spre exemplu, documentarea evaluării pacientului ar trebui să conţină elemente despre: 
 
 - Rezultatul evaluării holistice – reflectarea suferinţei pe toate planurile: fizic, psiho-emoţional, social şi 
spiritual; 
 - Gradul de cunoaştere a diagnosticului şi a prognosticului bolii de către pacient +/- familie; 
 - Exprimarea preferinţelor pacientului pentru: locul îngrijirii, intervenţiile de efectuat/de ne-efectuat etc.; 
 - Evaluarea socială/a reţelei de suport în comunitate (networking); 
 - Evaluarea psihologică şi evaluarea spirituală; 
 - Instrumente de evaluare validate internaţioanal utilizate – ex.: scale de evaluare a durerii (BPI, Abbey), 
a prognosticului (PPS, ECOG, Karnofsky); 
 - Alte scale specifice utilizate – ex.: risc producere escare (Waterloo), risc cădere, screening 
depresie/anxietate (HAD); 
 - Întâlnirile de consiliere cu familia; 
 - Evaluarea celorlalte simptome (ex.: ESAS); 
 - Aplicarea protocoalelor de management al simptomelor (deci nu ale unor patologii anume) şi în mod 
special aplicarea protocolului de stare terminală; 
 - Instituirea şi monitorizarea tratamentului simptomatic şi suportiv; 
 - Încetarea furnizării intervențiilor considerate agresive la finalul vieții - ex. tratamente cronice prescrise 
anterior, nutriție parenterală/artificială, antibioterapie etc. 
 
Un alt element specific îl constituie elaborarea protocoalelor de diagnostic şi tratament (ex. de 
management al durerii, al greţei şi vărsăturilor, al constipaţiei şi diareei, al delirului, al hemoragiilor din 
îngrijirea paliativă, al cazurilor care necesită nutriţie şi hidratare parenterală etc.), care ar trebui să 
conţină indicatori de eficacitate şi (dacă este posibil) de eficienţă relevanţi pentru activitatea din IP, cât 
şi intervalele considerate ”normale”, acceptabile (sau limitele de admisibilitate) în care se pot încadra 
valorile acestor indicatori. 
 
Spre exemplu, eficacitatea aplicării protocoalelor în IP ar trebui să se concentreze pe 
evaluarea/măsurarea rezultatului obţinut după efectuarea unei anumite intervenţii (de tip farmacologic 
sau non-farmacologic), cuantificat cel puţin în termenii scăderii intensităţii anumitor simptome (în mod 
special durerea). 
 
Lucrarea prezintă o serie de astfel de exemple practice: fişe/formulare utilizate în unităţile cu paturi de 
IP, indicatori de eficienţă şi eficacitate aferenţi diferitelor protocoale de diagnostic şi tratament cu 
comentarii legate de alegerea acestora şi de intervalele admisibile în care ar trebui să se încadreze etc. 
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În concluzie, pe lângă necesitatea şi importanţa existenţei unui sistem funcţional de MQ în unităţile cu 
paturi de IP, se impune necesitatea colaborării profesioniştilor din IP în vederea identificării celor mai 
relevante şi fiabile modalităţi de implementare a acestuia. 
 
Cuvinte cheie: managementul calităţii, îngrijire paliativă, foaia de observaţie de paliaţie, protocoale de 
diagnostic şi tratament, indicatori de eficacitate şi eficienţă, proceduri operaţionale 
 
 


