
  
 

Vol 13 / Nr 1 / Ianuarie 2020 https://www.paliatia.eu 

 

ISSN 1844 – 7058 15 © Mediadomexpress.srl 
 

MANAGEMENT 

Îngrijirile paliative în România anului 2019 

Mălina Dumitrescu, Președinte Asociația Națională de Îngrijiri Paliative 

HOSPICE Casa Speranței, Brașov, România  

Primit: 16.12.2019 • Acceptat pentru publicare: 30.12.2019

 
Rezumat 
 

După aproape 28 de ani de la înființarea primelor servicii specializate de îngrijiri paliative în România, sunt create premisele 
dezvoltării îngrijirilor paliative pentru pacienții cu boli cronice progresive sau incurabile: există cadrul legal de înființare și 
autorizare a serviciilor, medicația esențială specifică este disponibilă, există forme de pregătire profesională a personalului în 
domeniul paliației și sunt funcționale servicii specializate în diferite medii de îngrijire (în regim de internare, în ambulator sau 
centre de zi, la domiciliu). Cu toate acestea, gradul de acoperire a nevoii estimate de îngrijiri paliative este sub 12% din 
necesarul estimat. Există încă numeroase bariere birocratice în aplicarea legislației, care împiedică implementarea 
schimbărilor.  
 
Subfinanțarea sistemului de sănătate și alocarea fondurilor cu precădere pentru medicina curativă fac dificilă înființarea de noi 
servicii într-un domeniu încă nou ca cel al paliației, chiar dacă în timp aceste servicii ar putea dovedi o utilizare mai judicioase 
a fondurilor disponibile în favoarea calității și satisfacției pacienților. 
 
Cu cele 122 de servicii specializate de paliație pentru adulți și 12 pediatrice, România se situează în jumătatea inferioară a 
clasamentului țărilor investigate, ca număr de servicii la 100.000 locuitori. 
 
Cuvinte cheie: servicii de îngrijiri paliative în România, nevoia de îngrijiri paliative, Program Național de Îngrijiri Paliative  
 

MANAGEMENT 

Palliative care in Romania for 2019 
 
 
Abstract 

 
After almost 28 years since the establishment of the first specialized palliative care services in Romania, the premises for the 
development of palliative care for patients with progressive or incurable chronic diseases are created: there is a legal 
framework for setting up and authorizing services, specific essential medication is available, there are forms of professional 
training of the personnel in the field of palliation and there are functional services specialized in different care environments (in 
hospitalization, in ambulatory or day centres, at home). However, the degree of coverage of the estimated need for palliative 
care is below 12% of the estimated need. There are still many bureaucratic barriers in the implementation of the legislation, 
which impede the implementation of changes. 
 
The underfunding of the health system and the allocation of funds especially for curative medicine make it difficult to set up 
new services, especially in a subject like palliation, still considered as new, although over time such new services could prove 
a more judicious use of the funds available for quality of care and satisfaction of patients. 
 
With the 122 specialized palliative services for adults and 12 paediatric patients, Romania is in the lower half of the ranking of 
the investigated countries in EU, as a number of services per 100,000 inhabitants. 
 
Keywords: palliative care services in Romania, the need for palliative care, National Palliative Care Program 
 
 



PALIAŢIA Vol 13 Nr 1 Ianuarie 2020      Dumitrescu M 

ISSN 1844 – 7058 16 © Mediadomexpress.srl 

 

    În perioada 17-19 octombrie 2019, Poiana Brașov a 

găzduit cea de-a XX-a Conferință a Asociației Naționale de 

Îngrijiri Paliative (ANIP). Cu acest prilej aniversar, Asociația 

a prezentat situația actuală a îngrijirilor paliative din 

România.  

 

După aproape 28 de ani de la înființarea primelor servicii 

specializate de îngrijiri paliative în România, sunt create 

premisele dezvoltării îngrijirilor paliative pentru pacienții cu 

boli cronice progresive sau incurabile: există cadrul legal de 

înființare și autorizare a serviciilor, medicația esențială 

specifică este disponibilă, există forme de pregătire 

profesională a personalului în domeniul paliației și sunt 

funcționale servicii specializate în diferite medii de îngrijire 

(în regim de internare, în ambulator sau centre de zi, la 

domiciliu). Cu toate acestea, gradul de acoperire a nevoii 

estimate de îngrijiri paliative este sub 12% din necesarul 

estimate (1). Există încă numeroase bariere birocratice în 

aplicarea legislației, care împiedică implementarea 

schimbărilor. Subfinanțarea sistemului de sănătate și 

alocarea fondurilor cu precădere pentru medicina curativă 

fac dificilă înființarea de noi servicii într-un domeniu încă 

nou ca cel al paliației, chiar dacă în timp aceste servicii ar 

putea dovedi o utilizare mai judicioase a fondurilor 

disponibile în favoarea calității și satisfacției pacienților. 

 

În context internațional, Asociația Europeană de Îngrijiri 

Paliative (EAPC) a publicat recent Atlasul 2019 al Îngrijirilor 

Paliative în Europa (2) rezultat al unui amplu studiu de 

revizie sistematică pentru identificarea unor indicatori 

naționali de dezvoltare a paliației, studiu la care au răspuns 

51 de țări din Europa și foste țări sovietice din Asia. Studiul 

relevă existența a 6,388 servicii specializate pentru adulți și 

680 servicii de îngrijiri paliative pediatrice. Au fost vizate 

patru categorii majore de indicatori, respectiv: 1) situația 

cadrului legal, a politicilor de reglementare a funcționării 

îngrijirilor paliative și a integrării acestora în ansamblul 

sistemelor naționale de sănătate, 2) educația specialiștilor 

(medici, asistenți medicali și alt personal necesar echipelor 

multidisciplinare de paliație); 3) consumul mediu de 

medicație opioidă – ca indicator al gradului de control al 

durerii, și 4) numărul de servicii acordate în diverse medii 

de îngrijire (la domiciliul pacienților, în ambulator sau centre 

de zi, în regim de internare continuă în unități independente 

de tip ”hospice” sau în secții/compartimente de paliație, prin 

echipe mobile de spital). 

 

Locul paliației românești în context european 

 

Cu cele 122 de servicii specializate de paliație pentru 

adulți și 12 pediatrice, România se situează în jumătatea 

inferioară a clasamentului țărilor investigate, ca număr de 

servicii la 100.000 locuitori (figura 1).  

 

În privința legislației specifice domeniului paliației, 

apreciem că România a făcut un pas important în 

reglementarea oficială a modului de organizare a îngrijirilor 

paliative, prin publicarea Ordinului Ministerului Sănătății 

Nr.253/2018. Ordinul creează premisele unei dezvoltări 

coordonate a îngrijirilor paliative atât în sistemul public de 

sănătate cât și în cel privat și aduce precizări legate de 

definirea structurilor de acordare a îngrijirilor paliative în 

funcție de complexitatea cazurilor și de preferințele 

pacienților. Se precizează patologiile care pot beneficia de 

îngrijiri paliative, locațiile în care se acordă serviciile și 

pregătirea profesională a personalului care lucrează în 

serviciile de paliație publice sau private. De asemenea, 

Ordinul se corelează cu alte prevederi legale ale noului 

Contract Cadru și ale Normelor metodologice de aplicare a 

acestuia în privința condițiilor de finanțare prin sistemul 

asigurărilor de sănătate, precum și cu standardele de 

calitate ce se impun a fi implementate de unitățile sanitare 

în vederea acreditării de către Autoritatea Națională de 

Management al Calității în Sănătate (ANMCS). 

 
Figura 1 – Numărul de servicii de paliație la 100.000 locuitori în 

Europa (2) 

 

 
 

 

Referitor la educația de bază și post-bază a personalului 

care lucrează în serviciile de paliație, Atlasul EAPC 

precizează că, la momentul studiului, 6 dintre cele 12 

facultăți de medicină din România aveau introdus un modul 

obligatoriu de îngrijiri paliative, situație similară cu cea din 

școlile postliceale, unde, de asemenea, 6 din 12 instituții 

aveau cursuri obligatorii de paliație în pregătirea de bază a 

viitorilor asistenți medicali (2). 

  

Îngrijirea paliativă se studiază la nivel de atestat de studii 

complementare pentru medicii de orice specialitate clinică. 

Ca pregătire postuniversitară, există și posibilitatea studiilor 

masterale (masterul multidisciplinar Managementul și 

Strategiile Îngrijirilor Paliative) pentru medici, asistenți 

medicali, asistenți sociali, psihologi, clerici și alt personal 

din servicii de îngrijiri paliative.  

 

Controlul durerii este un element esențial în îngrijirile 

paliative (Lancet, 2018) (3), iar consumul de opioide per 

capita în echivalent de morfină reprezintă un indicator al 

gradului de utilizare a opioidelor pentru un bun control al 

durerii și al simptomelor. Morfina este considerată cel mai 

potrivit medicament pentru a trata durerea moderată până 



PALIAŢIA Vol 13 Nr 1 Ianuarie 2020      Dumitrescu M 

ISSN 1844 – 7058 17 © Mediadomexpress.srl 

 

la severă la pacienții cu cancer și la cei cu alte patologii care 

au nevoie de îngrijiri paliative.  

 

Numeroase studii au relevat discrepanțe majore și 

alarmante în consumul de opioide, generate de diferite 

bariere, cum ar fi disponibilitatea morfinei sub diferite forme 

(cu eliberare imediată și prelungită), limitări legate de 

dozele de prescriere, insuficienta informare a corpului 

medical cu privire la prescrierea acestora. Legislația în 

vigoare în România permite oricărui medic cu drept de 

liberă practică să prescrie medicația opioidă (în regim 

gratuit sau compensat). În România, consumul de opioide  

per capita în echivalent morfină este în medie de 23,5 mg, 

față de consumul mediu european de 107 mg (figura 2).  

 
    Figura 2 – Consumul de opioide in România (2) 

 

 
 

În privința numărului de servicii specializate de îngriiri 

paliative din România (figura 3), Atlasul consemnează un 

număr de 122 de servicii pentru adulți, respectiv 100 de 

unități cu paturi pentru internare continuă în spitale (81,97 

%) și 10 hospice-uri independente (8,19 %), 9 servicii de 

îngrijiri paliative la domiciliu (7,38 %) și 3 echipe mobile de 

spital (2,26 %).  

 

Serviciile specializate de îngrijiri paliative pediatrice sunt 

încă insuficient dezvoltate, raportul prezentând existența a 

3 unități hospice independente, 4 programe de îngrijiri 

paliative la domiciliu și 5 compartimente sau echipe mobile 

în spitale. Deși ca număr de servicii specializate de paliație 

România se situează aproape de media europeană (0,6 

servicii la 100.000 locuitori, față de media europeană de 

0,8/100.000 locuitori), trebuie precizat faptul că unele dintre 

serviciile incluse în raportul EAPC au o capacitate relativ 

limitată de acoperire. 

 

 

 

Figura 3 - Numărul de servicii specializate de îngriiri paliative 

din România (2) 

 

 
 

Alți indicatori analizați în cadrul studiului au vizat: 

existența unei asociații naționale a profesioniștilor din 

domeniul paliației (figura 4), existența standardelor 

naționale pentru îngrijirile paliative, existența unei 

persoane/ comisii de paliație în Ministerul Sănătății, 

includerea paliației în pachetul de servicii de bază și 

alocarea de fonduri din bugetul general de sănătate pentru 

îngrijirile paliative. La toate aceste capitole România 

punctează favorabil, deși unii dintre indicatori sunt încă în 

faze incipiente de implementare. 

 
Figura 4 - Evoluția în timp a unei asociații naționale a 

profesioniștilor din domeniul paliației (2) 

 
 

Situația curenta a serviciilor de paliație și tendințele 

de dezvoltare 

 

Serviciile de îngrijiri paliative s-au dezvoltat în România 

încă de la începutul anilor ’90, în principal ca o iniţiativă a 

sectorului neguvernamental, prin asociaţii sau fundaţii care 

s-au angajat în activităţi medico-sociale dedicate unei 

categorii de pacienţi marginalizaţi sau insuficient asistaţi în 

cadrul sistemului public de sănătate. În anii '90 aceste 

organizaţii au reuşit să atragă suportul financiar şi know-

how din surse internaţionale, înființând servicii de îngrijiri 

paliative la domiciliu. Preocuparea acestor organizaţii a fost 

preluarea unor modele de îngrijire din țări cu sisteme de 

sănătate mai comprehensive (Marea Britanie, Elveția, 

Olanda, Franța, Germania) și adaptarea lor la contextul 

social, economic și de sănătate din România.  
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Astfel au luat naștere servicii adaptate nevoilor imediate 

ale pacienţilor şi familiilor acestora, dar limitate la fondurile 

pe care diverşii finanţatori le puneau la dispoziţie şi la cadrul 

legal precar în privinţa îngrijirilor paliative. 

 

În timp, odată cu introducerea unor reglementări 

legislative specifice acestui nou domeniu medical şi social, 

precum şi prin stabilirea unor mecanisme de finanţare a 

serviciilor medicale în sistemul asigurărilor de sănătate, s-

au creat oportunităţi de dezvoltare a unora sau altora dintre 

tipurile de servicii de îngrijiri paliative. Ca urmare, serviciile 

s-au diversificat, adaptând diferite modele funcţionale din 

ţări cu experienţă în domeniu la contextul serviciilor de 

sănătate din România.  

 

În prezent furnizorii de servicii specializate de îngrijiri 

paliative din România asigură unul sau mai multe dintre 

următoarele servicii: îngrijiri paliative la domiciliu, asistență 

în regim de internare în unități spitalicești cu paturi sau în 

hospice-uri independente, centre de zi sau ambulatorii de 

îngrijiri paliative, echipe mobile de spital. Dezvoltarea 

serviciilor nu a urmat însă preferințele pacienților (figura 4), 

pentru care îngrijirile la domiciliu au fost opțiunea predilectă 

(sondaj IMAS, 2010) (4).  

 
Figura 4 - Preferințele pacienților pentru îngrijiri paliative 

 

 
Evolutia îngrijirilor paliative prezintă o creștere lentă a 

serviciilor la domiciliu în primii 10 ani, cu o ușoară creștere 

a numărului de servicii și cu atingerea unui prag relativ de 

dezvoltare chiar și după introducerea finanțării prin sistemul 

de asigurări de sănătate în 2003.  

 

Evoluția unităților cu paturi este în schimb foarte 

accentuată după 2005, anul în care aceste servicii au 

început să fie finanțate prin casele de asigurări. Creșterea 

numărului de unități cu paturi a fost mai lentă în perioada 

2005-2010, când finanțarea se făcea prin negocierea 

tarifului pe zi de spitalizare între furnizor și casele județene 

de asigurări de sănătate, și mult mai accentuată în ultimii 6 

ani, odată cu introducerea tarifului maximal pe zi de 

spitalizare (figura 6). 

 

Ambulatoriile de îngrijiri paliative sunt nesemnificative ca 

dezvoltare; până de curând neexistând cadrul legal pentru 

funcționarea acestora; singurele 2 astfel de ambulatorii 

apar în sistem neguvernamental, fiind asumate ca finanțare 

de către furnizorii ONG din surse proprii. 

 

Dată fiind situația curentă a finanțării îngrijirilor paliative 

în sistemul de asigurări de sănătate, se poate specula că 

îngrijirile paliative la domiciliu nu s-au dezvoltat în același 

ritm cu cele în regim de internare, datorită subfinanțării 

constante a îngrijirilor medicale și paliative la domiciliu, 

precum și a modului birocratic de prescriere și obținere a 

acestor servicii prin casele de asigurări de sănătate. 

 
Figura 6 - Evolutia numărului de unități cu paturi de îngrijiri 

paliative din România (2000 - 2019) 

 

 
 

Numărul de paturi funcționale de îngrijiri paliative în 

regim de internare continuă este în 2019 de 1995 paturi (în 

creștere față de 1779 paturi în 2017). Dintre cele 1995 de 

paturi, 53% sunt în sistemul public sau de caritate (ONG), 

iar 47 % în unități private. În repartizarea acestor 

paturi/servicii de internare se observă disparități majore: 

regiunea de dezvoltare NE are 815 paturi (46%), în timp ce 

în Regiunea SV sunt 22 paturi (1%) și în Regiunea S sunt 

88 paturi (5%). 

 

În privința serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu, după 

publicarea OMS nr.253/2018, condițiile de instruire a 

personalului impuse prin ordin au făcut ca unele dintre 

puținele servicii de îngrijiri paliative la domiciliu să își 

suspende activitate până la complianța cu cerințele legale. 

Astfel, în 2019 în România figurează 10 servicii de îngrijiri 

paliative la domiciliu (în scădere față de 13 în 2017), dintre 

care doar 3 în contract cu casele de asigurări de sănătate 

(față de 12 în 2017). Comparativ, servicii de îngrijiri 

medicale generale autorizate sunt în număr de 635 (dintre 

care 223 în contract cu casele de asigurări), peste 95% 

dintre acestea fiind în regim privat (cu plată sau coplată). 

 

Ca privire de ansamblu asupra serviciilor specializate de 

îngrijiri paliative în România, sunt încă 13 județe fără servicii 

de îngrijiri paliative în anul 2019 (figura 7). O soluție pentru 

atenuarea graduala a disparităților  prezentate o reprezintă 
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adoptarea unui Program național de dezvoltare graduală și 

coordonată a îngrijirilor paliative, plan propus autorităților de 

Asociația Națională de Îngrijiri Paliative. 

 

Datele utilizate la analiza numărului de paturi funcționale 

de îngrijiri paliative în regim de internare continuă si 

serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu au fost luate de pe 

siturile tuturor caselor județene de asigurări și ale 

furnizorilor de îngrijiri paliative. 

 

 
 

Proiectul Programului Național de Îngrijiri Paliative 

 

În Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a 

României Orizonturi 2013-2020-2030, (publicată în 

Monitorul Oficial Nr.824bis/2008) se prevede acoperirea în 

proporție de 60% a necesarului de îngrijiri paliative pentru 

pacienții eligibili până în anul 2020, fără însă a se detalia 

pașii concreți către atingerea acestui obiectiv. Pentru a 

facilita apropierea de acest obiectiv, un grup de lucru din 

ANIP împreună cu reprezentanți ai Comisiei de Paliație au 

propus Ministerului Sănătății un proiect de Program 

Național de îngrijiri paliative (5), realizat cu sprijinul 

experților de la NICE (National Institute for Health and Care 

Excellence) din Marea Britanie, bazat pe o strategie unitară 

de dezvoltare.  

 

Acest Program National are în vedere dezvoltarea de 

structuri care să asigure accesul neîngrădit al populației la 

serviciile de îngrijiri paliative în locația în care pacientul și le 

dorește, prin utilizarea eficientă a resurselor existente la 

momentul actual în sistem și prin dezvoltarea graduală de 

noi resurse și servicii. Programul include atât valorificarea 

structurilor și resurselor existente (medicina de familie, 

asistența comunitară, spitalele de acuți), cât și dezvoltarea 

în continuare a unor nuclee de servicii specializate de 

îngrijiri paliative. 

 

Programul prevede trei niveluri de competență în 

acordarea îngrijirilor paliative (figura 7). 

 

 

 

Figura 7 - Niveluri de competență în acordarea îngrijirilor 

paliative

 
 

 

Nivelul 1: Sprijinul pentru autoîngrijire: este acordat 

pacienților și familiilor sau îngrijitorilor acestora, de către 

personalul din asistența medicală primară și comunitară cu 

instruire de bază în îngrijiri paliative, precum și prin serviciile 

specializate de îngrijiri paliative. Acest nivel asigură 

dobândirea de către pacient și familie a cunoștințelor, 

abilităților și încrederii pentru autoîngrijire adecvată și în 

perioadele dintre intervențiile personalului medical. 

 

Nivelul 2: Nivelul Îngrijirii paliative de bază reprezintă 

îngrijirea directă acordată pacienților și familiilor/ 

îngrijitorilor acestora de către personalul medical cu 

instruire de bază în domeniul îngrijirilor paliative, certificată 

prin absolvirea unor programe de instruire acreditate de 

organismele profesionale competente. Îngrijirea paliativă de 

bază se acordă în principal prin medicina de familie și 

asistența comunitară, dar și la nivelul unităților spitalicești 

generale de acuți, unde pacienții cu nevoi de îngrijiri 

paliative sunt internați ocazional sau în urgență. 

 

Nivelul 3: Nivelul Îngrijirii paliative specializate 

asigură îngrijirea directă a pacienților și familiilor/ 

îngrijitorilor acestora, precum și consultanță pentru nivelul 1 

și 2 de competență. Îngrijirea paliativă specializată se 

asigură prin echipe interdisciplinare de profesioniști cu 

studii aprofundate în domeniul îngrijirilor paliative: medici cu 

atestat de studii complementare în îngrijiri paliative, 

asistenți medicali cu specializare în îngrijiri paliative, 

asistenți sociali, psihologi, terapeuți, clerici și alt personal 

competent în îngrijiri paliative, conform standardelor 

naționale de îngrijiri paliative. Serviciile specializate 

lucrează cu echipe interdisciplinare care, pe lângă serviciile 

clinice acordate pacienților, asigură suport și consultanță 

pentru înființarea de noi servicii și creșterea gradului de 

acoperire cu necesarul de servicii în toate județele, 

desfășoară programe de educare și formare a resurselor 

umane necesare serviciilor de paliație și de cercetare în 

vederea dezvoltării și promovării domeniului îngrijirilor 

paliative. 
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Programul Național propune obiective concrete pe 

termen scurt și mediu, între care asumarea unei strategii 

naționale și îmbunătățirea cadrului legislativ și normativ 

propice dezvoltării serviciilor, formarea competențelor 

resurselor umane pentru toate cele 3 niveluri, dezvoltarea 

îngrijirii paliative de bază în serviciile medicale generale 

(primare și secundare) în care potențialii pacienți cu nevoie 

de îngrijire paliativă sunt asistați periodic sau ocazional, 

precum și dezvoltarea de servicii specializate și crearea 

unor rețele integrate care să asigure continuitate în 

îngrijirea pacientului. 

 

Luând în considerare modele și recomandări 

internaționale, Programul propune normative de servicii și 

personalul aferent raportat la populație, după cum urmează: 

 

                 Număr paturi de IP per populație 

                  25 paturi la 125.000 populație 

                    Personal la 10-12 paturi: 

                   1 medic cu atestat IP 

               4-8 asistenti medicali specialisti /tura 

                   1 asistent social la 20-30 paturi 

Număr ambulatorii de 

IP per populație 

Număr echipe de IP la domiciliu  

per populație 

1 ambulatoriu la 60.000 

populație 

1 echipa la 40.000 populație 

Personal la 1 ambulator 

de IP: 

1 medic cu atestat IP 

1 asistent medical 

specialist 

½ asistent social 

2 x norme parțiale alt 

personal (psiholog, 

fizioterapeut, consilier 

spiritual) 

Personal la 1 echipă: 

2 medici cu atestat IP 

4 asistenți medicali specialisti 

1 psiholog 

1 asistent social 

½ fizioterapeut 

 

 

Prioritățile Programului pentru perioada 2020-2024 se 

concentrează în primul rând pe formarea resurselor umane 

suplimentare, respectiv a profesioniștilor cu 

competență/specializare în îngrijiri paliative, pe asigurarea 

pregătirii medicilor de familie prin cursuri de bază de îngrijiri 

paliative și programe generale de educație medicală 

continuă. În prezent, 547 de medici din 39 de județe au 

obținut atestatul de studii complementare în îngrijiri paliative 

și 77 de asistenți medicali au obținut specializarea în îngrijiri 

paliative conform OMS nr.942/2017. 

 

O altă prioritate o reprezintă dezvoltarea de servicii de 

paliație în comunitate (în ambulator și la domiciliu), inițial în 

locațiile unde există medici cu atestat și interes local pentru 

înființarea de servicii și în județele deficitare, precum și în 

institutele oncologice cu acoperire largă și potențial rol în 

educație. 

 

Pentru ajustarea cadrului legislativ necesar dezvoltării 

de noi servicii și susținerii funcționării celor existente, 

Programul propune completarea OMS nr.253/2018 privind 

autorizarea și funcționarea serviciilor de paliație, integrarea 

intervențiilor de îngrijiri paliative de bază în activitatea 

medicului de familie finanțată prin asigurările de sănătate și 

susținerea alocării de resurse financiare adecvate pentru 

serviciile de paliație necesare pacienților cu boli cronice 

progresive oncologice și non-oncologice. 

 

În concluzie  

 

Dincolo de aceste deziderate optimiste aflate încă în 

dezbatere la nivelul autorităților decidente, să nu uităm că 

în anul 2018 îngrijirea paliativă în România reușea să 

acopere sub 12% din nevoia estimată pentru pacienții cu 

boli cronice progresive. Pentru Asociația Națională de 

Îngrijiri Paliative realizarea accesului neîngrădit la servicii 

de îngrijiri paliative, la momentul și locul preferat de pacient 

reprezintă viziunea și provocarea majoră pentru anii care 

vin.  

 
    Conflict de interese: nu există 

 

Bibliografie 

 

1. Palliative Care Needs Assessment RO. [Available from 

http://www.ms.ro/wp-

content/uploads/2019/01/PalliativCare-Needs-

Assessment-RO.pdf]. Accessed at 19.09.2019. 

2. Arias-Casais N, Garralda E, Centeno C (eds). EAPC 

Atlas of Palliative Care in Europe 2019. Vilvoorde: EAPC 

Press; 2019. [Available from 

http://hdl.handle.net/10171/56787]. Accessed at 

19.07.2019. 

3. The Lancet Commission on Palliative Care and Pain 

Relief—findings, recommendations, and future 

directions. [Available from 

https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS22

14-109X(18)30082-2/fulltext#articleInformation]. 

Accessed at 9.09.2019. 

4. Sondaj IMAS. [Available from 

http://www.studiipaliative.ro/wp-

content/uploads/2013/09/SONDAJ-OPINIE-

IMAS_martie-2008.pdf]. Accessed at 25.09.2019. 

5. Program National de Ingrijiri Paliative [Available from 

http://www.studiipaliative.ro/programul-national-de-

ingrijiri-paliative/ Accessed at 9.09.2019E  
 

 

  

 

 


