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EDITORIAL
Ar putea pandemia Covid-19 în cele din urmă să schimbe jocul?
Could Covid-19 become a game-changer at last?
Prof. univ. dr. Wim J.A. van den Heuvel, Președinte al consiliului editorial al PALIAŢIA

Pandemia Covid-19 aduce multă dezbatere, suferință și
doliu. Aproape toată lumea are un punct de vedere. Acest
lucru oferă oportunități. Poate că pandemia ar putea fi
privită ca un „apel de trezire” pentru modul în care trăim și
ne comportăm. Dar cel puțin am putea încerca să învățăm
din asta. În altă parte și acum ceva timp am susținut că am
putea învăța multe, dar am ridicat și întrebarea: suntem
dispuși să învățăm (1)?

vieții”, adică cine va muri primul? Asta am aflat după primul
val!
Pledoaria
susținută în
profesioniștii
învățăm? Ar
urmă?

În primul rând există statistici, care ridică o mulțime de
întrebări. Cum murim? Cum plângem? Dar alte întrebări
importante din spatele statisticilor sunt: Suntem dispuși să
ne îngrijim unul pe altul? Suntem dispuși și capabili să avem
grijă de cei mai vulnerabili?
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Dacă răspunsurile ar fi „da”, trebuie răspuns și la alte
întrebări. Cum este posibil să existe o lipsă de echipament
de protecție chiar și atunci când a sosit al doilea val? De ce
există (din nou) un deficit de paturi, care amână îngrijirea
regulată și, prin urmare, va face mai multe victime? De ce
unii lideri politici preferă să ignore faptele sau chiar să nege
existența unei pandemii? De ce este atât de dificil să urmezi
cele mai simple reguli: distanțarea socială, spălarea
regulată a mâinilor și folosirea măștilor? Cel puțin primele
două, ar trebui să fie un comportament sănătos normal.

The Covid-19 pandemic brings a lot of debate, suffering
and mourning. Almost everybody has a point of view. This
offers opportunities. Maybe the pandemic could be seen as
a ‘wake-up call’ for the way we live and behave. But at least,
we could try to learn from it. Elsewhere and some time ago
I have argued, that we could learn a lot, but I also raised the
question: are we willing to learn (1)?
First of all there are the statistics, which raise a lot of
questions. How do we die? How do we mourn? But other
important questions behind the statistics are: Are we willing
to care for each other? Are we willing and able to care for
the most vulnerable ones?

Un comportament sănătos ar îmbunătăți starea de
sănătate a populației și ar îmbunătăți calitatea sănătății la
populațiile grav bolnave (2). Într-adevăr, comorbiditatea
este un factor complicat în tratarea și îngrijirea pacienților.
Comorbiditatea este adesea legată de stilul de viață și de
condițiile social-economice. Și comorbiditatea înseamnă,
de asemenea, nu numai rezultate slabe, ci și costuri mai
mari ale asistenței medicale (3). De asemenea, în îngrijirea
paliativă, problemele medicale interacționează cu
problemele de sănătate comportamentală, care necesită
servicii sociale suplimentare, care nu fac parte din îngrijirea
clinică regulată (4). Aceasta este pledoaria binecunoscută
pentru „îngrijire integrată”.

If the answers would be ‘yes’, other questions have to be
answered too. How is it possible, that there is a shortage of
protective equipment even when the second wave arrived?
Why is there (again) a shortage of beds, which postpone
regular care and therefore will make more victims? Why do
some political leaders prefer to ignore the facts or even
deny the existence of a pandemic? Why is it so difficult to
follow the simplest rules: social distancing, washing hands
regularly, and using masks? At least the first two, should be
normal healthy behavior.

Lecția legată de pandemie este că, în toate mediile de
îngrijire, componentele medicale, psihologice și sociale ar
trebui nu numai sa fie luate în considerare, ci ar trebui să fie
practicate și finanțate. Dar practica este că în curând trebuie
să luăm în considerare (din nou) „planificarea sfârșitului
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pentru îngrijirea integrată este adesea
publicațiile de îngrijiri paliative și de către
în îngrijiri paliative. Suntem dispuși să
putea Covid-19 să schimbe jocul în cele din

Healthy behavior would improve the health of the
population and improve health outcomes in seriously ill
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populations (2). Indeed, co-morbidity is a complicating
factor in treating and caring for patients. Co-morbidity is
often related to life style and social-economic conditions.
And co-morbidity also means not only poor outcomes, but
also higher health care costs (3). Also in palliative care
medical illness interacts with behavioral health issues,
which requires additional social services, which are not part
of regular, clinical care (4). This is the well-known plea for
‘integrated care’.
The lesson related to the pandemic is that in all care
settings medical, psychological and social components
should be not only considered, but should be practiced and
financed. But the practice is, that we soon have to consider
(again) ‘end-of-life planning’, i.e. who is going to die first? Is
that what we have learned of the first wave!
The plea for integrated care is often held in palliative care
publications and by palliative care professionals. Are we
willing to learn? Could Covid-19 be the game-changer at
last?
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