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    Dealing with death is part of the job description for all 

doctors. For those working in general practice, this often 

means planning ahead, with GPs encouraged to keep a 

register of patients thought to be in the last year of their life. 

     One reason for this is to identify which patients might benefit 

from palliative and supportive care - the kind of care which 

focuses on symptom control, rather than cure. At the moment, 

these registers appear to consist mainly of patients with 

cancer. Yet most people (72%) in England don’t actually die of 

cancer. So why aren’t other dying patients being registered? 

     To answer this question, it is helpful to think about how we 

die. As a GP, I can often predict, to some degree, a decline in 

a patient’s health over a period of weeks or months if they have 

cancer. Plus, in my experience, people with cancer are likely 

to have already thought and talked about death. So it may not 

be a surprise to them when I initiate a conversation about their 

palliative care needs, offering them the opportunity to develop 

a plan for their care at the end of life, and add them to the 

register. 

     But the reality is that most of us will die in old age, with 40% 

of people in England now dying aged 85 and over. As we get 

older, we are more likely to die of a long-term condition, such 

as heart failure or Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

(COPD) or, in advanced old age, of dementia and frailty.  

     These scenarios are much less predictable. The dying 

process may take place over many years, either by gradual 

decline interspersed by serious episodes of ill health, or 

“prolonged dwindling”. Our research suggests that GPs find it 

much harder to recognize these patients as being at the end of 

life than patients who have cancer. As a result, they struggle to 

initiate conversations about dying and palliative care. 

     The GPs we spoke to told us that rather than use formal 

professional tools to identify patients at the end of life, such as 

the Gold Standards Framework Proactive Identification 

Guidance – which lists markers of poor prognosis in a range of 

conditions (such as requiring oxygen at home in patients with 

COPD) – they use softer, more instinctive, markers of 

deterioration, such as patients becoming housebound or 

requiring an increase in formal care.  

     They also highlighted the importance of good 

communication from hospital specialists to aid them in this 

process. A good example of this is the Poor Prognosis Letter 

project. Developed by doctors working in Bristol, this enables 

hospital teams to flag up patients who might be coming 

towards the end of life to their GPs at the point of discharge 

from hospital.  

     This is in addition to a more traditional discharge summary, 

which details the reason for the admission and the care that 

the patient has received while in hospital. Discharge 

summaries rarely provide the GP with information about the 

patient’s prognosis.  

     Important conversations 

     Identification of patients who might be in the last phase of 

their life allows discussion with them and their families about 

their care needs, helping to alleviate physical symptoms and 

provide emotional and psychological support. It is also an 

opportunity for the patient to communicate their wishes about 

how and where they would like to die.  

     This type of discussion is clearly not appropriate for a ten 

minute appointment, and GPs are under significant workload 

pressures, so time can be a constraint. Many doctors are 

worried about initiating these conversations with patients and 

their families, for fear of causing distress, because there is 

usually some uncertainty around prognosis. However there is 

good evidence that patients and their families usually welcome 

these open conversations. 

     Patients and their families don’t have to wait for a 

healthcare professional to initiate these conversations and the 

charity Compassion in Dying encourages people, and supports 

them, to start talking to their doctor about their wishes for care 

and treatment.  

     I would be delighted, and probably relieved, if a patient 

approached me to talk about their wishes and preferences for 
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care at the end of life. I suspect that many of my colleagues 

would feel the same.  

     As a profession we are trying to get better at this, but we 

also need the public to be aware, and to think about initiating 

the conversation with their own GP. We might not always know 

when death is round the corner, so thinking and talking about 

how we want to die is important for us all. 

     De ce medicii și pacienții trebuie să vorbească mai 

deschis despre moarte 

     Confruntarea cu moartea face parte din descrierea postului 

pentru toți medicii. Pentru cei care lucrează în practica 

generală, acest lucru înseamnă adesea planificarea înainte, cu 

medicii generaliști (GPs) încurajați să țină un registru al 

pacienților care se presupune că se află în ultimul an de viață. 

     Unul dintre motive este identificarea pacienților care ar 

putea beneficia de îngrijiri paliative și de susținere - tipul de 

îngrijire care se concentrează asupra controlului simptomelor, 

mai degrabă decât asupra vindecării. În prezent, aceste 

registre par a consta în principal din pacienți cu cancer. Cu 

toate acestea, majoritatea oamenilor (72%) din Marea Britanie 

nu mor, de fapt, de cancer. Deci, de ce nu sunt înregistrați alți 

pacienți pe moarte? 

     Pentru a răspunde la această întrebare, este util să ne 

gândim cum vom muri. În calitate de medic generalist, pot 

prezice adesea, într-o oarecare măsură, o scădere a sănătății 

unui pacient pe o perioadă de săptămâni sau luni, dacă au 

cancer. În plus, din experiența mea, oamenii cu cancer ar fi 

probabil să se fi gândit deja și să vorbească despre moarte. 

Așadar, este posibil să nu fie o surpriză pentru aceștia când 

inițiază o conversație despre nevoile lor de îngrijire paliativă, 

oferindu-le posibilitatea de a dezvolta un plan pentru îngrijirea 

lor la sfârșitul vieții și de a-i adăuga în registru. 

     Dar realitatea este că majoritatea dintre noi vor muri la o 

vârstă înaintată, 40% din cetățenii din Anglia mor acum în 

vârstă de 85 de ani și peste. Pe măsură ce îmbătrânim, suntem 

mai predispuși să murim de o afecțiune pe termen lung, cum 

ar fi insuficiența cardiacă sau boala pulmonară obstructivă 

cronică (BPOC) sau, la o vârstă înaintată, de demență și 

fragilitate. 

     Aceste scenarii sunt mult mai puțin previzibile. Procesul 

care duce la deces poate avea loc pe parcursul mai multor ani, 

fie prin scăderea treptată intersectată de episoade grave de 

sănătate sau "diminuarea prelungită". Cercetarile noastre 

sugerează ca GPs-ii au dificultăți de a recunoaste acesti 

pacienți ca fiind la sfârșitul vieții decât pacienții care au cancer. 

Ca rezultat, ei încearcă să inițieze discuții despre îngrijirile 

paliative și moarte. 

     Medicii generaliști cu care am vorbit ne-a spus că, mai 

degrabă decât să utilizeze instrumentele profesionale formale 

pentru a identifica pacienții la sfârșitul vieții, cum ar fi Gold 

Standard Framework Proactive Identification Guidance - care 

enumeră indicatorii de prognostic slab în mai multe condiții 

(cum ar fi necesitatea de oxigen la domiciliu pentru pacienții cu 

BPOC) - aceștia utilizează indicatori mai instinctivi, de 

deteriorare, cum ar fi pacienții care devin dependenți sau care 

necesită o creștere a îngrijirii formale. 

     Ei au subliniat, de asemenea, importanța bunei comunicări 

din partea specialiștilor din spitale pentru a îi ajuta în acest 

proces. Un bun exemplu în acest sens este proiectul Poor 

Prognosis Letter. Dezvoltat de medici care lucrează în Bristol, 

acest lucru permite echipelor de spitale să semnaleze pacienții 

care s-ar putea fi semnalați la sfârșitul vieții la GPs lor înainte 

de ieșirea din spital. 

     Acest lucru este în plus față de biletul standard de ieșire din 

spital, care detaliază motivul admiterii și îngrijirea pe care 

pacientul a primit-o în spital. Biletele de ieșire din spital oferă 

rareori GPs informații despre prognosticul pacientului. 

     Important 

     Identificarea pacienților care ar putea fi în ultima fază a vieții 

lor permite discuția cu ei și familiile lor despre nevoile lor de 

îngrijire, ajutând la atenuarea simptomelor fizice și oferind 

sprijin emoțional și psihologic. Este, de asemenea, o 

oportunitate pentru pacient de a comunica dorințele lor despre 

cum și unde ar dori să moară. 

     Acest tip de discuție este în mod evident inadecvat pentru 

o consultație de zece minute, GPs fiind sub presiuni 

semnificative în ceea ce privește volumul de muncă, deci 

timpul poate fi o constrângere. Mulți medici sunt îngrijorați cu 

privire la inițierea acestor conversații cu pacienții și familiile lor, 

de teama de a provoca suferință, deoarece există, de obicei, o 

anumită incertitudine în ceea ce privește prognosticul. Cu toate 

acestea, există dovezi clare că pacienții și familiile lor acceptă, 

de obicei, aceste conversații deschise. 

     Pacienții și familiile lor nu trebuie să aștepte ca un 

profesionist din domeniul sănătății să inițieze aceste 

conversații, iar Compassion in Dying încurajează oamenii și îi 

sprijină pe aceștia să înceapă să vorbească cu medicul despre 

dorințele lor de îngrijire și tratament. 

     Aș fi încântată și, probabil, eliberată, dacă un pacient mă 

abordează pentru a vorbi despre dorințele și preferințele 

pentru îngrijire la sfârșitul vieții. Bănuiesc că mulți dintre colegii 

mei ar simți la fel. 

     Ca profesie, încercăm să ne îmbunătățim acest lucru, dar 

avem nevoie de public și să ne gândim la inițierea conversației 

cu propriul GP. S-ar putea să nu știm întotdeauna când 

moartea este la colț, deci gândirea și vorbirea despre cum 

vrem să murim este importantă pentru noi toți. 
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