
  
 

Vol 13 / Nr 2 / Aprilie 2020 https://www.paliatia.eu 

 

ISSN 1844 – 7058 24 © Mediadomexpress.srl 
 

 

ȘTIRI 
 

  

      Îngrijire paliativă: este disponibilă acum? 

      Criza coronavirusului a stimulat discuția în SUA despre 

disponibilitatea îngrijirii paliative. Vestea bună este că îngrijirea 

paliativă este „înfloritoare”: spitalele fac reclamă acestor 

servicii. De asemenea, se remarcă faptul că deficitul de îngrijiri 

paliative ar putea amplifica suferințele pacienților, care au 

nevoie de ele. Iar această lipsă de resurse este o amenințare 

la nivel mondial. 

     Coronavirus: medicii ne îndeamnă să vorbim despre 

moarte 

     În Marea Britanie sunt elaborate noi linii directoare pentru 

îngrijirea paliativă pentru pacienții cu Covid-19. Planificarea de 

îngrijire avansată ar putea fi considerată diferită, în special 

discuția cu pacientul și familia cu privire despre nevoia de 

terapie intensivă. Acest lucru poate deveni urgent în caz de 

lipsă de resurse, inclusiv paturi ATI. O altă problemă - din 

cauza lipsei de resurse, inclusiv a personalului – care trebuie 

luată în considerare, este un „nou mod de lucru”: asistență 

telefonică, utilizarea Skype pentru observarea pacientului, 

căutarea de medicamente alternative, etc.  

Pentru mai multe detalii: https: // www. bbc.com/news/health-

51981099?intlink_from_url=https://www.bbc.co.uk/news/topics/cp7r8

vglg58t/palliative-care&link_location=live-reporting-story) 

     Asistentele comunitare „au nevoie de noi abilități și mai 

multe resurse” pentru a gestiona #Covid-19 

     Se acordată foarte multă atenție relației dintre terapia 

intensivă și #Covid-19. Dar, după cum scrie Rebecca Gilroy, 

„asistenții care lucrează în mediul comunitar vor juca un rol la 

fel de esențial în răspunsul la efectele pandemiei, 

confruntându-se trei provocări cheie atunci când vine vorba de 

Covid-19: lipsa echipamentului personal de protecție (PPE), 

absența testării prioritar a personalului în domeniul sănătății, și 

cererile fără precedent de personal într-un deficit de forță de 

muncă cronică. " Testarea este urgentă în casele de îngrijire și 

în mediul comunitar, pentru siguranța și menținerea forței de 

muncă. 

Oferirea de îngrijire paliativă unui număr crescut de persoane 

cu o boală extrem de infecțioasă în comunitate ar necesita mai 

multe resurse (cum ar fi echipamentele disponibile doar în 

spitale acum) și noi moduri de lucru. Trebuie luat în 

considerare și chiar este posibil ca membrii familiei să fie rugați 

să facă lucruri care „ar fi fost de neconceput”, deoarece ar fi 

fost făcute de către profesioniștii din domeniul sănătății în  

 

„circumstanțe normale”. Evacuarea rapidă din spitale, din 

cauza lipsei paturilor, va necesita mai multe facilități și resurse 

pentru îngrijirea în comunități. 

Sursa:https://www.nursingtimes.net/news/community-

news/community-nurses-need-new-skills-and-more-resources-for-

covid-19-31-03-2020/ 

     NEWS 

     Palliative care: is it available now?   

     The coronavirus crisis has stimulated the discussion in the 

USA about the availability of palliative care. The good news is, 

that palliative care is ‘flourishing’; hospices advertise their 

services. But also it is noted that shortage of palliative care 

could amplify the suffering of patients, in need for palliative 

care. And this shortage of resources is a worldwide threat.   

     Coronavirus: Doctors urge conversations about dying  

     In the UK new guidelines are being produced for palliative 

care for Covid-19 patients. Advanced care planning might be 

considered differently, especially the discussion with patient 

and family about and consideration of intensive care need. This 

may become urgent in case of shortage resources, including 

IC beds.  

     Another issue – due to lack of resources, including 

personnel – to be considered is a ‘new way of working’: 

telephone support, use of Skype for patient observation, 

looking for alternative medicines etc.  

See:https://www.bbc.com/news/health-  

51981099?intlink_from_url=https://www.bbc.co.uk/news/topics/cp7r8

vglg58t/palliative-care&link_location=live-reporting-story) 

     Community nurses ‘need new skills and more 

resources’ for Covid-19 

     Much attention is given to Covod-19 in relation to intensive 

care. But as Rebecca Gilroy writes “nurses working in 

community settings will be playing just as critical role in the 

response, facing three key challenges when it comes to Covid-

19: a lack of personal protective equipment (PPE), an absence 

of priority health staff testing and unprecedented demands on 

a foundation of chronic workforce shortages.” Testing is 

urgently needed in care homes and community settings, for 

safety and keeping the workforce.  

     Providing palliative care to an increased number of people 

with a highly infectious disease in the community would require 

more resources (like equipment which is available only in 
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hospitals now) and new ways of working. Even it has to be 

considered, that family members may be asked to do things 

that “might have been unthinkable” because they would be 

done by health care professionals in ‘normal circumstances’. 

Rapid discharging from hospitals, due to the lack of beds, will 

require more facilities and resources for care in the 

communities. 

https://www.nursingtimes.net/news/community-news/community-

nurses-need-new-skills-and-more-resources-for-covid-19-31-03-

2020/   

https://www.nursingtimes.net/news/workforce/covid-19-places-critical-

care-nurses-front-and-centre-as-leaders-30-03-2020/ 
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