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ȘTIRI 
 

  

     Adoptarea și închiderea programelor de îngrijire 

paliativă în spitalele din Statele Unite ale Americii (SUA) 

      În Statele Unite, procentul de spitale de peste 50 de paturi 

cu programe de îngrijire paliativă a crescut substanțial de la 

7% din spitale în 2001 la 72% în 2017. Dar, în același timp, în 

alte spitale astfel de programe au fost închise. Adoptarea și 

închiderea programelor de îngrijiri paliative a fost studiată în 

SUA în perioada 2009-2017. 

     Astfel au fost investigate toate spitalele non-federale cu 

profil medical și chirurgical general,boli neoplazice, 

cardiovasculare și obstetrică-ginecologie, de toate 

dimensiunile, care au funcționat atât în 2009, cât și în 2017. 

     Până în 2017, 35% din spitalele fără servicii de îngrijiri 

paliative în 2009 adoptaseră și ajustaseră programe de 

îngrijire paliativă, iar 15% dintre spitalele cu astfel programe, 

le închiseseră. În modele multivariabile, spitalele din zonele 

metropolitane, spitalele non-profit și spitalele publice (în 

comparație cu spitalele cu scop lucrativ), și cele cu aprobare 

de pregătire pentru rezidențiat de către Consiliul de acreditare 

pentru învățământul medical, au fost mult mai probabil să 

adopte și semnificativ mai puțin probabil să închidă programe 

de îngrijire paliativă în perioada de studiu. 

     Acest studiu concluzionează că îngrijirile paliative nu sunt 

adoptate și ajustate în mod echitabil și nici nu sunt susținute 

de spitalele din USA. Intervenții la nivel federal și de stat sunt 

recomandate pentru a se asigura că îngrijirea de înaltă calitate 

este disponibilă pentru cei mai bolnavi pacienți ai națiunii.  

     A se vedea: Rogers MM et al Factors Associated with the Adoption 

and Closure of Hospital Palliative Care Programs in the United States. 

Journal of Palliative Medicine. https://doi.org/10.1089/jpm.2020.0282  

     Îngrijirea ‘’respite’’ a copiilor întreruptă de „criza 

hospice” în Marea Britanie 

      Un studiu efectuat în Țara Galilor în peste 130 de familii cu 

copii cu boli care scurtează speranța de viață, raportează că 

„au nevoie urgentă de mai mult acces la îngrijirea ‘’respite” sau 

de răgaz. Raportul a constatat că îngrijirile paliative pediatrice 

„trebuie îmbunătățite”, aproape trei sferturi dintre familii 

spunând că se confruntă cu bariere atunci când vine vorba de 

accesul la acest fel de sprijin. Se recomandă un acces mai bun 

și mai mulți bani alocați de guvernul galez pentru singurele 2 

spitale din Țara Galilor. Sprijinul financiar acordat de 

„guvernele naționale” variază. 

 

 

     În Scoția, hospice-urile pentru copii primesc mai mult de 

jumătate din finanțarea lor de la guvernul scoțian, cei din 

Irlanda de Nord primesc 44%, în timp ce hospice-urile din 

Anglia primesc 21% din veniturile lor din bugetul public. 

Finanțarea este, de asemenea, afectată negativ de pandemia 

Covid19. 

      (Sursa: BBC News 17 noiembrie 2020) 

      Neînțelegeri despre îngrijirea paliativă? 

      Gestionarea recomandărilor a fost cea mai importantă 

piedică pentru stabilitatea financiară a hospice-urilor, conform 

cercetărilor efectuate de National Hospice & Palliative Care 

Organization (Organizația Națională a Hospice-urilor și 

Îngrijirilor Paliative). 

      Aproape 50% dintr-un eșantion de 328 de furnizori au 

indicat într-un sondaj că managementul recomandărilor este 

cea mai mare preocupare a acestora, citând probleme precum 

lipsa de înțelegere a îngrijirilor paliative în rândul clinicienilor 

din alte domenii, precum și în rândul pacienților și familiilor.  

      Un alt studiu a constatat că 71% dintre persoanele din 

Statele Unite nu înțeleg sau înțeleg prea puțin despre ce este 

îngrijirea paliativă, incluzând mulți medici care sunt în măsură 

să îndrume pacienții către îngrijiri paliative sau hospice. 

     A se vedea: https://www.nhpco.org/wp-

content/uploads/Palliative_Care_Needs_Survey 2020.pdf 

      Efectele unei abordari integrate de îngrijire paliativă  

     Importanța conectării serviciilor multidisciplinare de îngrijire 

paliativă la (abordări, căi de) îngrijire paliativă integrate, este 

din ce în ce mai recunoscută. Abordarea timpurie a serviciilor 

de îngrijire paliativă, de exemplu Liverpool Care Pathway, s-a 

axat pe ultimele zile ale vieții pacientului și pe gestionarea 

morții în instituții medicale. 

     Căile, abordările contemporane își extind domeniul de 

aplicare: în primul rând, nu se concentrează doar pe faza 

terminală, ci urmăresc identificarea timpurie și proactivă a fazei 

paliative, inclusiv Planificarea îngrijirii avansate (ACP). În al 

doilea rând, în afară de spitale și case de îngrijire medicală, 

sunt vizate și optimizarea îngrijirilor paliative în asistența 

medicală primară. 

      Cu toate acestea, implementarea se confruntă cu două 

probleme: în primul rând, multe căi de abordare încă nu 

acoperă întregul ciclu de îngrijire (asistență primară, 

spitalicească și farmaceutică) și sunt „integrate moderat” și, în 
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al doilea rând, evaluările căilor de îngrijire paliativă integrate și 

proactive arată adesea rezultatele limitate. 

     Studiul publicat JAMDA arată că medicii de familie 

acționează mai proactiv față de pacienții paliativi. Medicii de 

familie raportează că pacienții paliativi mor mai des în locul lor 

preferat de deces. Rudele pacienților incluși și decedați au 

raportat o îmbunătățire a calității morții și îngrijirii paliative. 

Pacienții au primit mai multă îngrijire primară (intensivă), 

îngrijiri mai puține în afara orelor de cabinet și mai des îngrijiri 

spitalicești sub formă de îngrijire de zi. 

     Se concluzionează că o cale integrată de îngrijire paliativă 

îmbunătățește o varietate de rezultate clinice importante 

pentru pacienți, familiile lor, medici și sistemul de îngrijire a 

sănătății. Integrarea îngrijirilor paliative în căi de abordare 

multidisciplinare, proactive de îngrijire este, prin urmare, o 

dezvoltare viitoare de dorit. 

     Pentru mai multe detalii a se vedea: Groenewoud AS și colab. 

https://doi.org/10.1016/j.jamda.2020.10.025 

     Explorarea utilizării sedării paliative 

     În plină desfășurare este un proiect de cinci ani intitulat 

„Sedarea paliativă”, finanțat de UE Horizon 2020. Este studiată 

sedarea paliativă pentru ameliorarea simptomelor refractare și 

este investigată utilizarea sedării paliative în mai multe țări 

europene. Proiectul analizează practicile și orientările actuale 

și include un studiu clinic prospectiv despre sedarea paliativă. 

În plus, proiectul se concentrează pe aspectele clinice și etice 

ale practicilor din Europa. Este prevăzut un program de 

învățare online împreună cu un atelier de politici pentru 

dezvoltare și implementare ulterioară. Partenerii din proiect 

sunt din Belgia, Olanda, Anglia, Germania, Spania, Italia, 

Ungaria și România.  

    NEWS 

         Adoption and closure of hospital palliative care 

programs in the United States 

       In the United States, the percentage of hospitals over 50 

beds with palliative care programs has risen substantially from 

7% of hospitals in 2001 to 72% in 2017. But at the same time 

others may be closed. Adoption and closure of palliative care 

is investigated in the USA between 2009-2017. 

     All non-federal general medical and surgical, cancer, heart, 

and obstetric or gynaecological hospitals, of all sizes, in the 

United States in operation in both 2009 and 2017, are 

investigated. 

      By 2017, 35% of the hospitals without palliative care in 

2009 had adopted palliative care programs, and 15% of the 

hospitals with programs had closed them. In multivariable 

models, hospitals in metropolitan areas, non-profit and public 

hospitals (compared to for-profit hospitals), and those with 

residency training approval by the Accreditation Council for 

Graduate Medical Education were significantly more likely to 

adopt and significantly less likely to close palliative care 

programs during the study period. 

      This study concludes that palliative care is not equitably 

adopted nor sustained by hospitals in the United States. 

Federal and state interventions are recommended to ensure 

that high-quality care is available to our nation's sickest 

patients.  

      See also: Rogers MM et al Factors Associated with the Adoption 

and Closure of Hospital Palliative Care Programs in the United States. 

Journal of Palliative Medicine. https://doi.org/10.1089/jpm.2020.0282 

     Children's respite care cut by hospice 'crisis' in the UK  

      A study in Wales among over 130 families with children, 

who have life-limiting conditions, reports that they "urgently 

need more access to respite care". The report found paediatric 

palliative care "needs to be improved", with almost three-

quarters of families saying they faced barriers when it came to 

accessing support. Better access and more money for the only 

2 hospices in Wales by the Welsh Government are 

recommended. Financial support by ‘national governments’ 

varies.   

      In Scotland, children's hospices get more than half of their 

funding from the Scottish government, those in Northern 

Ireland get 44%, while hospices in England get 21% of their 

income from the public purse. Funding is also negatively 

affected by the pandemic Covid19. 

     (Source: BBC News 17 November 2020) 

     Misunderstandings about palliative care? 

      Referral management was the most significant hindrance 

to the financial stability of hospices according to research 

conducted by the National Hospice & Palliative Care 

Organization. 

      Close to 50% of a sample of 328 providers indicated in a 

survey that referral management was their biggest concern, 

citing issues such as a lack of understanding of palliative care 

among clinicians in other settings as well as among patients 

and families. Both of these issues contribute to troubles 

maintaining adequate referral volumes. Another study found 

that 71% of people in the United States have little to no 

understanding of what palliative care is, including many 

clinicians in a position to refer patients to palliative care or 

hospice.  

      See also: https://www.nhpco.org/wp-

content/uploads/Palliative_Care_Needs_Survey 2020.pdf 

     Effects of an integrated palliative care pathway  

      The importance of connecting multidisciplinary palliative 

care services into integrated palliative care (pathways) is 

increasingly recognized. Early palliative care pathways, such 
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as the Liverpool Care Pathway focused on the last days of life, 

and the process of dying within institutions. 

      Contemporary pathways widen their scope: first, they do 

not merely focus on the terminal phase, but aim for the early, 

proactive identification of the palliative phase including 

Advance Care Planning (ACP). Second, besides hospitals and 

nursing homes, they also aim to optimize primary palliative 

care.  

      They deal however with 2 problems: first, many pathways 

still not cover the full care cycle (primary, hospital, and 

pharmaceutical care), and are “moderately integrated” and 

second, evaluations of integrated, proactive palliative care 

pathways often measure limited outcomes. 

      This study presents an integrated, proactive palliative care 

pathway covering the complete cycle of care, and evaluates its 

effects using multiple outcomes. The intervention is a 

multidisciplinary, integrated palliative care pathway 

encompassing (among others) early identification of the 

palliative phase, multidisciplinary consultation and 

coordination, and continuous monitoring of outcomes. 

     The study published in JAMDA shows, that GPs act more 

proactively toward palliative patients. GPs report that palliative 

patients die more often at their preferred place of death. 

Relatives of included, deceased patients reported 

improvement in quality of dying, and more timely palliative 

care. Patients received more (intensive) primary care, less 

unexpected care during out-of-office hours, and more often 

received hospital care in the form of day care. 

      It is concluded, that an integrated palliative care pathway 

improves a variety of clinical outcomes important to patients, 

their families, physicians, and the health care system. The 

integration of palliative care into multidisciplinary, proactive 

palliative care pathways, is therefore a desirable future 

development. 

      For more details see: Groenewoud AS et al.  

https://doi.org/10.1016/j.jamda.2020.10.025 

     Exploring the use of palliative sedation 

     A five year project ‘Palliative Sedation’, financed by the EU 

Horizon 2020, is started. It studies proportional palliative 

sedation for the relief of refractory symptoms and aims to 

investigate the use of palliative sedation in several European 

countries.  The project investigates current practices and 

guidelines, and contains a prospective clinical study about 

palliative sedation.  The project furthermore focuses on the 

clinical and ethical aspects of practices across Europe. An 

online learning program is foreseen together with a policy 

workshop for further development and implementation. 

Partners are located in Belgium, the Netherlands, England, 

Germany, Spain, Italy, Hungary, and Romania.  

 


