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ȘTIRI  
 

 

 

Seringi automate: un pas prea departe 

 

Un raport recent cu privire la utilizarea de seringi automate 

de livrare continuă subcutanată de opioide și alte 

medicamente la sfârșitul vieții (consultați https: // www. 

Gosportpanel. Independent.gov. Uk / media / documents / 

070618_CCS207_ CCS03183220761_Gosport_Inquiry_ 

Whole_ Document. Pdf) a condus la avertizări cu privire la 

utilizarea acesteia (1). Raportul afirmă că cel puțin 456 de 

pacienți au murit în cazul în care opioidele au fost prescrise și 

administrate în doze nejustificate. Motivul nu este seringa în 

sine, ci modul în care este folosită. Browser și colab. (1) 

consider raportul ca „avertizare în timp util asupra pericolelor 

potențiale ale„ seringilor automate ”utilizate în anticiparea 

simptomelor apărute la sfârșitul vieții.” Utilizarea de noi 

tehnologii înseamnă adesea implicit o schimbare semnificativă 

a modului în care sunt îngrijiți pacienții sau cel puțin este 

văzută ca o schimbare de către pacient și familie. Prin urmare, 

Browser și colab. sfătuiesc - înainte de a începe administrarea 

de medicamente cu seringa automata să se exploreze „nivel 

de înțelegere și dorințele familiei și ale pacientului, de a discuta 

obiectivele tratamentului, inclusiv efectele posibile ale 

medicamentelor administrate și de a da asigurări că 

medicamentele administrate în doze adecvate pentru controlul 

simptomelor nu vor grăbi moartea.” 

 

Raportul anchetă Gosport este foarte detaliat, foarte bine 

documentat și se citește ca o poveste de groază. Este o lecție 

pentru toți cei care lucrează în asistența medicală. Nu este 

doar o lecție pentru Marea Britanie, ci pentru toate sistemele 

de îngrijire a sănătății. 
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Murind fără demnitate* 

 

Acest raport pentru Parlamentul Marii Britanii, disponibil on-

line și deja publicat în 2014, poate fi văzut ca o confirmare a 

faptului că Raportul de anchetă Gosport nu este un incident 

„tehnologic”, ci o parte a unei probleme mai largi în îngrijirea 

sănătății și, mai ales, în calitatea îngrijirii la sfârșitul vieții. 

Raportul se bazează pe diverse studii de caz și menționează 

6 preocupări principale: 

- Necunoscând că oamenii mor și nerăspunzând nevoilor 

lor. Fără a recunoaște aceste nevoi, îngrijirea nu poate fi 

planificată sau coordonată, ceea ce înseamnă mai multe 

momente critice și suferințe pentru persoană, familie și 

îngrijitori. 

- Control slab al simptomelor, ceea ce poate presupune că 

se poate muri în durere sau într-o stare agitată, deoarece 

controlul simptomelor nu au fost eficient sau prost gestionat. 

- Comunicarea deficitară este o problemă majoră. Se 

întâmplă atunci când profesioniștii din domeniul sănătății nu au 

conversații deschise și oneste cu membrii familiei și îngrijitorii 

care sunt necesare pentru a înțelege gravitatea situației și 

alegerile ulterioare pe care le vor trebui să le facă. 

- Servicii necorespunzătoare în afara programului. 

- Planificarea defectuoasă a îngrijirii, ceea ce poate duce la 

lipsa îngrijirii coordonate. 

- Întârzierile la punerea diagnosticului și la trimiterile pentru 

tratament, ceea ce le poate oferi oamenilor nicio șansă în a-și 

planifica dorințele finale. 

 

Raportul concluzionează că rezultatele furnizează dovezi 

suplimentare în sprijinul descoperirilor anterioare ale raportului 

the House of Commons Health Select Committee, adică 

„necesitatea unui acces mai mare la serviciile de îngrijire 

paliativă; resurse îmbunătățite pentru sprijin în comunitate; și 

o mai bună conducere”. 

 
*Investigations by the Parliamentary and Health Service 

Ombudsman into complaints about end of life care. 

(https://www.ombudsman.org.uk/publications/dying-without-dignity-0) 

 

Optimizarea discuțiilor clinician-pacient în îngrijirea 

paliativă 

 

Comunicarea despre boala care pune viața în pericol și 

sfârșitul vieții este menționată frecvent - până în prezent - ca o 

problemă, în special în îngrijirea paliativă. Va fi acest lucru 

diferit în viitor? Cercetătorii de la University of Vermont’s 

Conversation Lab utilizează computere pentru a dezvolta 

algoritmi concepuți pentru a optimiza discuțiile dintre pacienți-

clinicieni despre boală gravă, îngrijire paliativă și îngrijire la 

sfârșitul vieții. Doriți să aflați mai multe, consultați: 

https://hospicenews.com/2019/10/07/vermont-lab-uses-

machine-learning-to-guide-palliative-care-conversations/ 
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NEWS 

  

 

Anticipatory syringe drivers: a step too far 

 

A recent report on the use of anticipatory syringe drivers 

continuous subcutaneous delivery of opioids and other 

medications at the end of life (see https://www. gosportpanel. 

independent.gov. uk/ media/ documents/ 070618_CCS207_ 

CCS03183220761_Gosport_Inquiry_ Whole_ Document. Pdf) 

has led to warnings about the use of it (1). The report states 

that at least 456 patients died in case opioids had been 

described and administered in unjustified doses. The reason is 

not the syringe driver itself, but the way it is used. Browers et 

al. (1) see the report as ‘a timely warning of the potential 

dangers of ‘anticipatory syringe drivers’ prescribed in 

anticipation of future symptoms at the end of life.’ Using new 

technology often means implicitly a significant change in the 

way patients are cared for or at least it is seen as a change by 

patient and family. Therefore, Browers et al. advise - before 

starting a syringe driver to explore ‘patient and family 

understanding and wishes, to discuss the goals of treatment, 

including the possible effects of administered drugs and to 

advise that drugs given in doses appropriate for symptom 

control will not hasten death.’ 

The Gosport Inquiry Report is very detailed, very well 

documented and it reads as a horror story. It is a lesson for all 

working in health care. It is not only a lesson for the UK, but for 

all health care systems. 
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Dying without dignity* 

 

This report for the Parliament of the UK, available on line 

and already published in 2014, may be seen as a confirmation 

that the Gosport Inquiry Report is not a ‘technological’ incident, 

but part of a wider problem in health care, and more especially 

in the quality of end of life care. The report is based on various 

case studies and mentions 6 main concerns:   

- Not recognising that people are dying, and not responding 

to their needs. Without recognising these needs care cannot 

be planned or co-ordinated, which means more crises and 

distress for the person and their family and carers.  

- Poor symptom control, which may imply that one is dying 

in pain or in an agitated state because their symptoms have 

been ineffectively or poorly managed.  

- Poor communication is a major problem. It happens when 

healthcare professionals do not have open and honest 

conversations with family members and carers that are 

necessary for them to understand the severity of the situation, 

and the subsequent choices they will have to make.  

- Inadequate out-of-hours services. 

- Poor care planning, which may lead to the lack of co-

ordinated care.  

- Delays in diagnosis and referrals for treatment, which may 

give people no chance to plan their final wishes. 

The report concludes that the findings provide further 

evidence in support of former findings of the House of 

Commons Health Select Committee report, i.e. ‘the need for 

more access to palliative care services; improved resources for 

support in the community; and better leadership’.  

 
*Investigations by the Parliamentary and Health Service 

Ombudsman into complaints about end of life care. 

(https://www.ombudsman.org.uk/publications/dying-without-dignity-0) 

 

Optimizing clinician-patient discussion in palliative 

care 

 

Communication about life-threatening disease and end of 

life is – till now – frequently mentioned as a problem, especially 

in palliative care. Will this be different in the future? 

Researchers at the University of Vermont’s Conversation Lab 

are using machine learning to develop algorithms designed to 

optimize clinician-patient discussions of serious illness, 

palliative care and end-of-life care. Do you want to know more: 

see https://hospicenews.com/2019/10/07/vermont-lab-uses-

machine-learning-to-guide-palliative-care-conversations/ 

 

 

 

 

 

 


