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ȘTIRI
Cercetarea opiniei publice privind îngrijirea paliativă

Păstrează-ți promisiunea cu privire la asigurarea
universală de sănătate

În iunie 2019 a avut loc în SUA un sondaj telefonic despre
„cât de mult știu oamenii despre îngrijirea paliativă?”.
Rezultatele arată că mai mult de 8 din 10 consumatori ar avea
în vedere îngrijirea paliativă pentru ei înșiși sau pentru o
persoană iubită dacă ar avea o boală gravă. De asemenea, au
crezut cu tărie că este foarte important ca îngrijirile paliative să
fie disponibile în toate spitalele. Majoritatea oamenilor informați despre ce includ îngrijirile paliative - au fost de acord
cu următoarele afirmații:

În septembrie 2019, statele membre ale ONU au susținut
Declarația politică a reuniunii ONU la nivel înalt privind
asigurarea universală de sănătate (UN Political Declaration of
the High-level Meeting on Universal Health Coverage), un
spectacol reper al voinței politice de a crește echitatea și
accesul la servicii de sănătate de calitate, cu protecție
financiară la nivelul țării. În 12 decembrie 2019, oamenii din
întreaga lume făceau campanii pentru a-și ține guvernele
pentru a-și da seama de promisiunile făcute în cea mai
ambițioasă și cuprinzătoare declarație politică din istorie
privind de asigurarea de sănătate. Cu toate acestea, milioane
de oameni care au nevoie de îngrijiri paliative pentru suferințe
grave legate de sănătate au rămas în urmă.

• Opțiunile de tratament pentru îngrijirea paliativă ar trebui să
fie acoperite în totalitate de asigurările de sănătate;
• Este important ca pacienții cu o boală gravă și familiile lor să
fie educați că îngrijirea paliativă le este disponibilă împreună
cu tratament curativ;

Dezvoltarea îngrijirii paliative o prioritate 2020

• Medicii care tratează pacienții cu o boală gravă trebuie să-i
trimită pe acești pacienți la îngrijirea paliativă atunci când
pacientul se confruntă cu dureri dificil de gestionat sau cu alte
simptome;

Potrivit Hospice News, interesul pentru îngrijirea paliativă a
crescut în ultimii ani în rândul furnizorilor de servicii medicale,
finanțatorilor și factorilor de decizie. A fost determinat de
beneficiile pentru pacienți, de nevoia de a îngriji pacienții mai
devreme în cursul bolilor lor și de posibilele economii de costuri
din spitalizări reduse, readmisii și vizite la secțiile de urgență.
Detalii: https://hospicenews.com/2019/12/23/palliative-caregrowth-a-2020-priority-among-providers-policymakers/

• Îngrijirea paliativă ar trebui să fie disponibilă pacienților cu o
boală gravă bazată pe nevoile lor de îngrijire, și nu pe baza
prognosticului bolii.
Detalii: https://getpalliativecare.org/wp-content/uploads/2019/12/public-opinionstrategies-research-key-findings-consumers-1_web.pdf

Al 11-lea Congres Mondial de Cercetare al EAPC

Detalii: https://eapcresearchcongress2020.eu/
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Asociația norvegiană pentru îngrijirea paliativă a copiilor
(FFB) este mândră de a organiza un congres european pentru
îngrijirea paliativă pediatrică în colaborare cu Asociația
Europeană pentru Îngrijirea Paliativă (EAPC). Congresul va
avea loc în Kristiansand, Norvegia, 2 - 4 septembrie 2020.
Acesta este primul congres european de îngrijire paliativă
pediatrică care va avea loc în Norvegia.
Detalii: https://eapc2020-cpc.no/welcome/
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Public opinion research on Palliative Care

NEWS

In June 2019 a telephone survey was held about ‘how much
do people know about palliative care?’ in the USA. The
outcomes show that more than 8 of 10 consumers would
consider palliative care for themselves or a loved one if they
had a serious illness. They also strongly believed that it is very
important for palliative care to be available at all hospitals. A
majority of people – informed about what palliative care
includes – strongly agreed with the following statements:

Keep your promise on Universal Health Coverage
In September 2019, UN Member States, supported the UN
Political Declaration of the High-level Meeting on Universal
Health Coverage, a landmark show of political will to increase
equity in access to quality health services with financial
protection at the country-level. On 12 December 2019 people
around the world were campaigning to hold their governments
to account for promises made in the most ambitious and
comprehensive political declaration on health coverage in
history. Yet, millions of people who need palliative care for
serious health-related suffering are being left behind.



Palliative care treatment options should be fully
covered by health insurance;



It is important that patients with a serious illness and
their families be educated that palliative care is
available to them together with curative treatment;



Doctors who treat patients with a serious illness
should refer these patients to palliative care when the
patient is experiencing difficult-to-manage pain or
other symptoms;



Palliative care should be available to patients with a
serious illness based on a patient’s need, not based
on their prognosis.

Palliative Care Growth a 2020 Priority
According to Hospice News ‘Interest in palliative care has
been rising in recent years among health care providers,
payers and policymakers, driven by the benefits to patients, the
need to engage patients earlier in the course of their illnesses,
and the potential cost savings from reduced hospitalizations,
readmissions and emergency department visits.’
See:
https://hospicenews.com/2019/12/23/palliative-care-growth-a-2020priority-among-providers-policymakers/ This would apply for the USA !?

See:
https://getpalliativecare.org/wp-content/uploads/2019/12/publicopinion-strategies-research-key-findings-consumers-1_web.pdf

The 11th World Research Congress of the EAPC

See https://eapcresearchcongress2020.eu/

European Congress on Paediatric Palliative Care
The Norwegian Association for Children’s Palliative Care
(FFB) are proud to organise a European Paediatric Palliative
Care Congress in collaboration with the European Association
for Palliative Care (EAPC). The congress will take place in
Kristiansand, Norway 2nd to the 4th of September 2020. This is
the first European Paediatric Palliative Care Congress to be
held in Norway.
See: https://eapc2020-cpc.no/welcome/
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