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EDITORIAL   
 

Perspective promițătoare pentru îngrijirea paliativă? 

Dr. Marinela Olăroiu, redactor șef al PALIAŢIA 

 

  Atlasul îngrijirii paliative în Europa 2019 (1) 

prezintă o privire de ansamblu asupra situației din 

Europa în ceea ce privește îngrijirile paliative. 

Publicație ar putea să ofere inspirație pentru 

dezvoltarea și integrarea în continuare a îngrijirilor 

paliative în sistemele europene de sănătate. Atlasul 

este util pentru practicieni, cercetători și o necesitate 

pentru politicienii din domeniul sănătății din Europa. 

Sperăm că va fi folosit și sperăm că următorul va 

arăta că a fost folositor și cum a schimbat în bine 

harta acordarii îngrijirilor paliative. 

 

Un alt studiu interesant, la scară redusă, realizat de 

Crișan Elena-Simona, publicat în acest număr al 

revistei PALIAȚIA, arată că educația post-universitară 

în îngrijiri paliative sporește în mod semnificativ 

cunoștințele despre îngrijirea paliativă pentru medicii 

generaliști. Acest tip de instruire se va putea aplica 

pentru alți specialiști în medicină, precum și pentru alți 

profesioniști din domeniul sănătății. După cum arată 

autoarea nu este vorba numai de cunoaștere, ci este 

un pas necesar pentru îmbunătățirea calității îngrijirii 

paliative. O astfel de calitate este necesară în mod 

special în cadrul unei societăți în curs de îmbătrânire 

și în zonele rurale. Ar putea fi acesta un capitol 

special în următorul atlas? 

 

Desigur, există mai multe subiecte, care necesită 

atenție în îngrijirea paliativă. Burnout este un astfel de 

subiect care se poate aplica tuturor persoanelor 

(membri de familie, profesioniști în domeniul îngrijirii, 

voluntari) care participă intensiv - și adesea de ceva 

timp - la îngrijiri paliative. Trebuie să organizăm 

îngrijiri paliative astfel încât să prevenim riscurile de 

burnout și un sistem de îngrijire a sănătății care să 

recunoască la timp acest sindrom la toate nivele de 

îngrijire. 
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The publication of the Atlas of Palliative Care in Europe 

2019 (1) presents an overview of what is going on in Europe 

concerning palliative care. It may be an inspiring publication 

for the further development and integration of palliative care 

in the European health care systems. The atlas is useful for 

practitioners, researchers and a must for health care 

politicians across Europe. Hopefully, it will be used. And 

hopefully, the next one will show that it is used and how it 

has changed the palliative landscape for the better. 

 

Another interesting, small-scale study by Crișan Elena-

Simona, published in this issue of PALIAŢIA, shows how 

post-graduate education in palliative care significantly 

increases the knowledge on palliative care for general 

practitioners in the article. However, this will apply for other 

medical specialists as well as for other health care workers. 

As the author indicates: it is not only about knowledge, it is 

a necessary step to improve the quality of palliative care. 

And such quality is especially needed in an ageing society 

and in rural areas. This might be a special chapter in the 

next atlas? 

 

Of course, there are more subjects, which needs 

attention in palliative care. Burnout is such a subject. This 

may apply for all persons (family-members, care 

professionals, volunteers), who participate intensively - and 

often for some time - in palliative care. We need to organize 

palliative care in such way, that we prevent the risks for 

burnout, and a health care system, that recognizes burn-out 

in time in all care arrangements. 
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