
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
                   Volumul 13, Supliment 1, Octombrie 2020 
 
 
 
                                     Rezumate conferința  
 

 
 
 
 
 
 



PALIAŢIA, Vol 13, Supliment 1, Octombrie 2020 

2 
 

PALIAŢIA, Vol 13, Supliment 1, Octombrie 2020      ISSN 1844 – 7058 
 
CUPRINS  
 
Îngrijirea paliativă pediatrică în experiența Clinici III Pediatrie la interfață cu terapia curativă……3 
E. Boeriu, A.I. Boeriu, A. Pittner, Y. Ivanescu, A. Oprisoni, S. Arghirescu 
 

Îngrijitorul principal al pacientului paliativ - pacient ascuns și insuficient evaluat…………………4  
Asist.Univ. dr. Rodica Sorina Pop 
 

Îngrijirea paliativa în insuficienţa cardiacă cronică……………………………………………………….5 
Conf. dr. Ileana Antohe 
 

Medicină - Îngrijiri paliative - Educație academică………………………………………………………..6  
Conf. univ. dr. Ovidiu Rusalim Petriș, Conf. univ. dr. Ileana Antohe, Asist. univ. dr. Alina Delia Popa 

 
Îngrijirea paliativă în bolile infecțioase – un drum spre viitor?..........................................................7 
Conf. univ. dr. Carmen Manciuc, Dr. Cristina Vasilescu 

 
Cum să integrăm oncologia medicală cu îngrijirile paliative?............................................................8  
Alexandru Călin Grigorescu, Cercetator Științific gradul I 

 
Provocări în comunicarea cu pacientul oncologic………………………………………………………..9 
Dr. Anca Raluca Vrânceanu, Medic primar oncologie medicală 

 
Pecepția noțiunii de îngrijire paliativă în rândul populației generale…………………………………10 
Dr. Claudiu-Alexandru Nicolaiev, Conf. dr. Vladimir Poroch 
 

De la diagnostic la deces – când începe îngrijirea paliativă……………………………………………11 
Dr. Angelica Lascu 

 
Polimedicație și deprescribing în îngrijiri paliative – terapia bolilor cronice la pacienții care 
necesită îngrijiri paliative – evidență și practică…………………………………………………………12  
Dr. Ariana Roșiu  

 
Tranziția de la curativ la paliativ…………………………………………………………………………….13  
Dr. Liliana Stănciulescu, Dr. Cerasela Petrescu  

 
Cazuistică oncologică la granița dintre curativ și paliativ……………………………………………...14  
Dr. Dana Nagy 

 
Clinical decision-making: linear and non-linear approaches in complex cases……………………15 
Dr. Petruț Gogălniceanu  
 
Evaluarea şi atenuarea suferinṭei la pacientul cu speranṭǎ redusǎ de viaṭǎ………………………...16 
Dr. Dan Malciolu 

 

Radioterapia paliativă în  contextul COVID 19 – Experiența Spitalului Universitar de Urgență 
Militar Central „Dr Carol Davila” București……………………………………………………………….17 
Dr. Ștefănel Vlad, Dr. Irina Cătălina Ștefănică, As. Ani Ivan 

 
Dimensiunea ascunsă a însoţirii……………………………………………………………………………18 
Psiholog principal Ruxandra Toma, Prof. univ. dr. Ticu Constantin, Asistent social principal Florentina Costea 

 
Impactul îngrijirilor paliative asupra populației vârstnice cu patologie non-oncologică…………19 
Prof. univ. dr. Ioana Dana Alexa 

 
Nursing-ul încotro – îngrijirile paliative, o platformă de dezvoltare autonomă și colaborativă a 
profesiei…………………………………………………………………………………………………………20  
Șef lucrări dr. Nicoleta Mitrea, Drd as.med. Teodora Mathe  

 
Anxietatea și depresia în fazele terminale ale unei boli oncologice………………………………….21 
Șef lucrări dr. Albu Sorin, Absolvent Bucea Alexandra-Erica 
 



PALIAŢIA, Vol 13, Supliment 1, Octombrie 2020 

3 
 

Îngrijirea paliativă pediatrică în experiența Clinici III Pediatrie la interfață cu terapia 

curativă 

E Boeriu1,2, A.I. Boeriu3, A Pittner2, Y. Ivanescu2, A. Oprisoni1,2, S Arghirescu1,2 

1Universitatea de Medicina și Farmacie” V.Babes”Timișoara, 2Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii ‘Louis Turcanu”, 3Ludwig 

Maximilian University of Munich 

Introducere. Îngrijirea Paliativă Pediatrică (IPP) aflată la interfață cu terapia curativă 

oncologică și nu numai, este o parte importantă a activități Clinicii III Pediatrie, atât prin 

abordarea holistică cât și prin multidisciplinaritate pe care patologia pediatrică o are, iar IPP 

este mare provocare pentru staff-ul medical. 

Obiective. Ne-am propus o analiză retrospectivă a cazurilor din Compartimentul de IP a 

Spitalului Clinic de Urgență pentru copii ”Louis Turcanu“ in intervalul ianuarie- decembrie 2019, 

vis-a-vis de numărul de cazuri, profilul patologiei, a intervenției curative versus palliative și 

evoluția cauzelor deceselor.  

Material. Lotul de studiu a cuprins un număr de 56 de cazuri internate în sectorul IP care a 

fost selectat din cele 19.122 internări ale spitalului în 2019. El a avut o distribuție pe sex 

aproximativ egală 53,5%M/46,5%F și vârsta cuprinsă între 2 luni și 18 ani. 

Metoda. Au fost analizate datele clinice și paraclinice care au stabilit diagnosticul și 

stadialitatea boli, din foile de observație, precum și datele statistice (transferul cazurilor din 

oncologie în paliație și invers), numărul de decese și cauzele deceselor, precum și profilul 

patologiei și măsurile de îngrijire acordate. 

Rezultate. Analizând profilul patologiei, tumorile solide s-au situat pe primul loc din 26 de 

cazuri (46,42%), iar din acestea NB a fost prezent la 7 cazuri (12,7%), urmat de tumorile 

germinative la 5 cazuri (8,82%) și TW si TC la 4 cazuri (7,14). Pe locul doi au fost 

limfoproliferările maligne prezente la 20 de cazuri (35,7%), care au fost reprezentate de LAL 

19,64%, urmate de LAM și LMNH 7,14%. Patologia non oncologică a fost prezentă la 10 cazuri 

(17,85%), reprezentată de cazuri neurologice la 3 cazuri (5,35%) și hematologică la 2 cazuri 

(3,57%). În toate cazurile măsurile de îngrijire au fost complexe, ele au vizat controlul 

simptomelor și suportul acordat familiilor. Evoluția a fost nefavorabilă spre deces la 9 cazuri 

(16%), 5 cazuri (8,92%) fiind cu patologie oncologică avansată și progresivă, 2 cazuri cu (LAL, 

LAM) și la un caz de amiotrofie spinală și displazie bronhopulmonară congenitală. Locul 

deceselor a fost în spital la toate cazurile. În 14,2% din cazuri, îngrijirea paliativă a fost începută 

de la diagnostic, cazurile oncologice fiind în stadii avansate de boală la debut și s-a făcut în 

tandem cu terapia curative, iar în evoluție s-a făcut îngrijire terminală. IP terminală la un 

adolescent a fost la 7,14%, fiind o adevărată provocare atât pentru pacientul și familia lui, cât 

și pentru staff-ul medical . 

Concluzii. IPP este o parte importantă în sectorul onco-pediatric și trebuie integrată în fiecare 

serviciu. Interfața cu terapia curativă a IPP este o realitate și o nevoie ce trebuie recunoscută 

și dezvoltată, fiind astfel mai mult decât o îngrijire terminală. 

Keywords:  îngrijire paliativă pediatrică, copil, cancer 
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Îngrijitorul principal al pacientului paliativ - pacient ascuns și insuficient evaluat  
 
Asist.univ. dr. Rodica Sorina Pop1,2 

 
1UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca, 2Spitalul Municipal “Dr Cornel Igna“, Câmpia  Turzii 

 
Introducere. Îngrijitorul principal al unui pacient este acea persoană aflată în proximitatea 
acestuia (cel mai frecvent un membru al familiei) care se implică în mod activ și direct în 
îngrijirea pacientului, fără a fi plătit. De obicei, sunt persoane neinstruite în procesul de îngrijire 
și oarecum nepregătite pentru acest proces, ceea ce face ca impactul negativ să fie mai 
puternic și rezultatele acestuia să se identifice ulterior în evoluția familiei. 
Provocările familiei şi a îngrijitorului principal sunt: psihoemoţionale de diferite intensităţi în 
funcţie de evoluţia bolii, răspunsul la suferinţa prin controlul simptomelor, gestionarea 
procesului de îngrijire şi incertitudinile cu privire la diagnostic, tratament, evoluţie şi prognostic  
Gradul de percepere a poverii îngrijitorului principal depinde de anumite variabile ale 
pacientului și îngrijitorului, care sunt legate de genul persoanei, statutul familial, educația, locul 
de reședință, experiența anterioară implicării în procesul de îngrijire, anxietatea, depresia 
preexistentă. Dintre acești factori, cei mai predictivi pentru suprasolicitarea îngrijitorului au fost: 
starea de depresie, dificultatea îngrijirii, situația familială, statutul de a fi sa nu angajat. Stima 
de sine a îngrijitorului influențează relațiile dintre pacient și îngrijitorul lui. O înaltă stimă de sine 
permite îngrijitorilor să depășească sentimentul de povară și durerea anticipativă, 
maladaptativă pentru a rămâne mulțumiți în relația lor cu pacientul. 
 
Scop. Scopul este de a identifica un instrument util sa evalueze povara îngrijitorului pentru a 
interveni  in reducerea acesteia. 
 
Metodă. S-a folosit în studiu un chestionar multidimensional numit BSFC (Burden Scale for 
Family Caregivers) împreună cu HADS și MOS_SF36 pentru a măsura povara îngrijirii și 
impactul ei asupra diferitelor dimensiuni ale stării de sănătate. 
 
Rezultate. Au fost evaluați 140 de îngrijitori ai pacienților din Compartimentul de Îngrijire 
Paliativă a Spitalului Câmpia Turzii, la momentul internării. Pacienții internați au prezentat o  
boală oncologică (54%) sau nononcologică (46%) având criterii de includere în îngrijire 
paliativă. Vârsta medie a subiecților a fost 56,34 ani. În proporție de 53% au fost reprezentați 
de fiul sau fiica pacientului și în proporție de 25% au fost reprezentați de partenerul de viață. 
Sexul feminin a fost mai frecvent implicat în îngrijire (69%). 
Povara medie a avut o valoare de 40,4 puncte reprezentând o suprasolicitare medie moderata. 
Dintre subiecții evaluați 27 (19%) au avut o solitarea moderată și 54 (38%) o solicitare ridicată 
spre foarte ridicată. Anxietatea medie a fost de 12,3; 42 (30%) de persoane au prezentat 
anxietate  moderată iar 48 de persoane (34%) au prezentat anxietate severă. Depresia 
moderată a fost înregistrată la  32 de îngrijitori (22%) iar depresia  severă la 34 de persoane 
(24%). O treime dintre îngrijitorii evaluați au apreciat calitatea vieții lor la momentul internarii 
pacientului ca fiind rea și foarte rea.  
 
Concluzii. Se identifică două aspecte: necesitatea unui instrument util în practica medicală 
pentru evaluarea persoanei implicată și momentul evaluării acesteia. Diversitatea individuală 
a aspectelor identificate în timpul îngrijirii unui pacient va face ca intervențiile sa fie 
individualizate. Identificarea precoce a aspectelor poverii și intervenția precoce adecvată va 
avea ca scop reducerea incidenței diferitelor patologii în viitor. 
 
Keywords: îngrijitor principal, îngrijire paliativă, povară, instrument de evaluare, evaluare 
precoce 
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Îngrijirea paliativă în insuficienţa cardiacă cronică 
 
Conf. dr. Ileana Antohe1 

 

1UMF “Grigore T. Popa” Iași 

 
Introducere. Numitorul evolutiv comun al tuturor afecțiunilor cardiace este reprezentat de 
insuficienţa cardiacă cronică (ICC). În ţările dezvoltate ICC are amploarea unei epidemii, care 
se extinde cu repeziciune în toată lumea. Aproximativ 5% din pacienţii cu ICC prezintă boală 
terminală (stadiul D), refractară la terapia medicală. Îngrijirea paliativă ameliorează 
simptomatologia, creşte gradul de satisfacţie al acestor pacienţi şi reduce costurile îngrijirilor 
de sănătate. Cu toate acestea, doar o minoritate din pacienţii cu ICC terminală primeşte 
îngrijire paleativă. Dintre bolile cronice severe, ICC are unul dintre cele mai mari efecte asupra 
calităţii vieţii.  
 
Scop. Îngrijirile paliative în general au ca scop ameliorarea suferinţei pacienţilor cu boli 
cvasirefractare la tratamentul specific şi a aparţinătorilor lor, printr-o abordare holistică şi 
multidisciplinară, adresată aspectelor fizice, emoţionale, spirituale şi sociale. ICC reprezintă 
un exemplu relevant de afecţiune candidată la îngrijirile paliative şi de aceea este necesară 
cunoaşterea indicaţiilor acestora, atât ca tip de intervenţie precoce, cât şi ca tip de intervenţie 
în starea terminală.  
 
Rezultate. Printre priorităţile bolnavilor cu boli terminale se regăsesc următoarele aspecte 
majore: controlul durerii şi a simptomelor supărătoare, evitarea prelungirii inadecvate a morţii, 
atingerea unui sentiment de control, diminuarea poverii asupra celor apropiaţi şi întărirea 
legăturilor cu cei dragi. Deşi se presupune de cele mai multe ori că pacienţii cu ICC terminală 
suferă din cauza dispneii şi asteniei, mulţi dintre ei prezintă şi durere, iar depresia este foarte 
frecventă. Alte surse de suferinţă la pacienţii terminali cu ICC o reprezintă edemele, insomnia, 
anxietatea, confuzia, anorexia şi constipaţia.  
 
Concluzii. Dintre elementele de paliaţie la un pacient cu ICC trebuie să facă parte: optimizarea 
terapiei etiopatogenice, diagnosticarea sau prognosticarea adecvată a ICC terminale, 
optimizarea terapiei simptomatice în ICC terminală, comunicarea într-un mod adecvat a 
veştilor rele pacienţilor şi a familiei, abordarea multidisciplinară a pacientului, consilierea 
psihologică a pacientului şi a familiei, cât şi asistarea familiei după deces, în perioada de doliu. 
  
Keywords: îngrijire paliativă, insuficienţă cardiacă cronică  
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Medicină - Îngrijiri paliative - Educație academică  
 
Conf. univ. dr. Ovidiu Rusalim Petriș1, Conf. univ. dr. Ileana Antohe1, Asist. univ. dr. Alina Delia Popa1 

 
1UMF “Grigore T. Popa” Iași 

 
Introducere. Medicina internă a constituit platforma din care s-au desprins de-a lungul timpului 
specialitățile medicale, în principal generat de acumulări de cunoaștere și de tehnici imposibil 
de cuprins în plan strict individual. O necesară așadar, „îngustare de domeniu”, pentru o 
extindere „de profunzime”, abordarea multidisciplinară acoperind necesitatea unei asistențe 
holistice a pacientului. Îngrijirile paliative au cunoscut însă o geneză mixtă, specificitate cu 
necesar de polivalență. Și, în acest sens, ele sunt analoage medicinei interne. Pentru cultura 
profesională și laică a teritoriului nostru, medicina este percepută a asocia intrinsec medicalul 
cu îngrijirile medicale. O dezvoltare unilaterală a oricăreia dintre cele două, generează 
dezechilibre ce afectează sever prognosticul și evoluția pacienților.  
 
Scop. Proiectul Empowering the Professionalization of Nurses though Mentorship – 
EmpNURS (510111-LLP-1-2010-1-FI-ERASMUS-ECUE) with the Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency a reprezentat un reper academic din debutul eforturilor de 
promovare educațională a îngrijirilor medicale ce a reunit perspective diferite, experiențe 
variate dar cu profesii, categoric părți ale unei familii cu dimensiune mondială.  
 
Metode. Proiectul Massive open online courses with videos for palliative clinical field and 
intercultural and multilingual medical communication a beneficiat de finanțarea Comisiei 
Europene în cadrul competiției Erasmus+, Acțiunea Cheie 2 - Proiecte de parteneriat strategic 
in domeniul universitar, din cadrul Apelului general si national la propuneri de proiecte, aprilie 
2014. În cadrul proiectului, într-o colaborare de referință între medicina internă și specialiștii în 
îngrijiri palliative, au fost generate materiale educaționale digitale inovative în domeniul îngrijirii 
paliative fiind concepute îndrumări și instrucțiuni în vederea dezvoltării protocoalelor medicale 
de bază și a competențelor de comunicare necesare în procesul de îngrijire. A rezultat un 
suport util profesioniștilor în domeniu precum și al profesorilor de limbi străine, studenților 
mediciniști precum și pacienților și aparținătorilor acestora. 
 
Rezultate. Manifestare academică de nivel internațional, Zilele Nursingului, organizată sub 
auspiciile Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T Popa” Iași a pus suplimentar în 
lumină această necesitate de academic în tematica îngrijirilor. 
 
Keywords: medlang, empowering, academic education 
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Îngrijirea paliativă în bolile infecțioase – un drum spre viitor? 
 
Conf. univ. dr. Carmen Manciuc1,2, Dr. Cristina Vasilescu1 

 

1Spitalul de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași, 2Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” 

 
Introducere: Pentru a asigura o bună calitate a vieții pacienților este nevoie de o îngrijire 
holistică specială asigurată de o echipă multidisciplinară. 
 
Scop/Obiective: Pacienții cu afecțiuni cronice în stadii avansate, mai ales pacienții oncologici, 
sunt predispuși unui melanj de germeni, motiv pentru care bolile infecțioase nu trebuie 
neglijate.  
 
Metode: Am evaluat retrospectiv foile de observație a pacienților internați în decursul a 12 luni 
în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași. 
 
Rezultate: Dintr-un total de 11845 pacienți internați, distribuția atât pe sexe cât și pe mediul 
de proveniență a fost relativ egală cu 51.21% femei, 48.79% barbati, 51.22% provenind din 
mediul rural iar 48.78% din mediul urban. În lucrarea de față ne-am concetrat asupra unui 
eșantion specific de pacienți cu boli cronice (afecțiuni oncologice, cardio-vasculare, 
neurologice, metabolice, renale, etc., în stadii avansate de boală) și vârsta mai mare de 65 ani 
(20.16%). Dintre aceștia: 43.7% fiind diagnosticați cu sepsis de etiologii variate, 14.37% cu 
pneumonii, 8.7% cu gastroenterocolită, 6.67% colită cu Clostridium difficile, etc., fapt ce a 
necesitat tratament patogenic conform protocoalelor, tratament simptomatic, tratamentul 
durerii, regim igieno-dietetic dar și consiliere psihologică atât pentru pacienți cât și pentru 
apartinători. În majoritatea cazurilor, evoluția infecției și a simptomatologiei a fost favorabilă, 
înregistrându-se 112 decese. 
 
Concluzii. Datorită comorbidităților asociate, impactul patologiei infecțioase asupra pacienților 
vârstnici este mai zgomotos comparativ cu cel al pacienții tineri, necesitând o atenție deosebită 
în administrarea tratamentului pentru a reduce indicii de morbiditate și mortalitate în mediul 
spitalicesc.  
 
Keywords: paliație, boli infecțioase, afecțiuni cronice, pacienți vârstnici, consiliere 
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Cum să integrăm oncologia medicală cu îngrijirile paliative?  
 
Alexandru Călin Grigorescu1, Cercetator Științific gradul I1, 3 

 
1Doctor abilitat, 2Medic primar oncologie medicală, 3Competență îngrijiri paliative 

 
Introducere. În activitatea medicală curentă din întreaga lume, până nu demult se considera 
că îngrijirile paliative pentru pacienții cu cancer sunt acele îngrijiri care se adresează doar 
bolnavilor care nu mai beneficiază de tratament activ antitumoral. De peste un deceniu însa, 
specialiștii în îngrijiri paliative și în oncologie medicală au constatat deficiențele acestei 
abordări și au studiat mai în amănunt traiectoria unui pacient oncologic relevând faptul că 
pacienții oncologici au nevoie de îngrijiri paliative și suportive înca de la diagnostic. 
 
Material și metodă. În mini review-ul de față, care poate fi considerat de fapt o dezbatere 
conceptuală, am folosit informațiile din studiul lui David Hui, privind elementele care definesc 
integrarea paliației cu oncologia medicală și review-ul amplu al lui Stein Kaasa, privind 
modalitățile de integrare. De asemenea am făcut o sinteză a abordării acestei problematici de 
către grupul “Centrelor Desemnate ESMO pentru integrarea oncologiei medicale cu îngrijirile 
paliative”. 
 
Discuții. Inițiativa ESMO vine să completeze studiul lui David Hui și realizează o amplă rețea 
de Centre de Integrare Desemnate ESMO”. Acest lucru a dus la o mai bună colaborare între 
specialiștii din oncologie și la o mai bună îngrijire a pacienților oncologici. Modalitățile de 
integrare de-a lungul timpului au fost diferite de la un centru la altul și de la o țară la alta. 
Experiența dobândită în România în primul Centru de Integrare reprezentat de Institutul 
Oncologic București a fost și ea abordată cu toate realizările și deficiențele existente. 
 
Keywords: îngrijiri paliative, ESMO, oncologie medicală  
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Provocări în comunicarea cu pacientul oncologic 
 
Dr. Anca Raluca Vrânceanu, Medic primar oncologie medicală1 

 
1Institutul Regional de Oncologie Iași 

 
Introducere. Cancerul reprezintă a doua cauză de mortalitate la nivel mondial după bolile 
cardiovasculare. Trei sferturi din pacienții români descoperă boala în stadiu avansat, în timp 
ce majoritatea tipurilor de cancer se dovedesc incurabile. În acest context, comunicarea 
veștilor proaste implică o încărcătură emoțională majoră, atât pentru pacientul oncologic, cât 
și pentru medicul oncolog. Există dovezi care demonstrează că o bună comunicare medic-
pacient oncologic aduce beneficii asupra calității vieții pacientului. 
 
Scop. Compararea metodelor de comunicare: Protocolul SPIKES, Protocolul CLASS, 
Algoritmul L.E.A.R.N., Metoda ABCDE, Protocolul PREPARED și Protocolul SHARED. Un alt 
scop al lucrării este analizarea factorilor/barierelor care influențează comunicarea medic-
pacient oncologic și identificarea unor modalități de ameliorare a comunicării. 
 
Text. Comunicarea veștilor proaste este parte integrantă a procesului medical. Maniera în care 
acestea sunt comunicate au impact atât asupra pacientului cât și a clinicianului. Transmise în 
mod eronat, afectează starea de bine a pacientului, calitatea vieții acestuia, aderența la 
tratament și relația terapeutică cu personalul medical. De aceea este importantă dezvoltarea 
unor abilități de comunicare care să faciliteze procesul de transmitere a veștilor proaste. O 
serie de protocoale sunt menite să ofere îndrumare în acest scop, constituind adevărate 
strategii de acțiune care pot fi implementate de către personalul medical. 
 
Concluzii. Recomandarea unor metode de ameliorare a comunicării cu pacientul oncologic. 
Necesitatea elaborării unor programe de pregătire care să asigure instruirea medicilor clinicieni 
în domeniul comunicării cu pacientul oncologic. 
 
Keywords: comunicare, SPIKES, cancer, relația medic-pacient, medic oncolog 
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Pecepția noțiunii de îngrijire paliativă în rândul populației generale 
 
Dr. Claudiu-Alexandru Nicolaiev1, Conf. dr. Vladimir Poroch1,2  

 
1UMF “Grigore T. Popa” Iași, 2Institutul Regional de Oncologie Iași 

 
Introducere. Îngrijirea paliativă are ca rol ameliorarea calității vieții pacienților și a familiilor 
acestora, utilizând o abordare holistică: fizică, psihică, socială și spirituală, în cadrul unei 
echipe multdisciplinare. 
 
Scop. Evaluarea percepției noțiunii de îngrijire paliativă în rândul populației generale, oferirea 
de date utile în realizarea unor campanii de informare și aducerea la cunoștință membrilor 
echipelor multidisciplinare de îngrijire paliativă a opiniei și cunoștințelor populației generale. 
 
Materiale și metodă. Chestionar alcătuit din 11 întrebări, distribuit în format fizic și online, la 
care am primit 1010 răspunsuri. 
 
Rezultate. 20% din participanți au urmat studii medicale. Participanții cu studii medicale au 
mai multe cunoștințe privind îngrijirea paliativă, comparativ cu participanții fără studii medicale. 
Caracteristicile principale ale îngrijirii paliative sunt cunoscute în proporție de 50%. 
 
Concluzii. Se pretează inițierea de campanii de informare a populației generale în domeniul 
educației sanitare, pentru conștientizarea nevoilor pacientului, respectarea preferințelor 
acestuia și oferirea celei mai bune îngrijiri. 
 
Keywords: îngrijire paliativă, populația generală, calitate în sănătate, campanii de informare 
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De la diagnostic la deces – când începe îngrijirea paliativă 
 
Dr. Angelica Lascu1 

 

1Spitalul Clinic Județean de Urgență ,,Sf Apostol Andrei’’ Constanța 

 
Introducere. Reducerea suferinței și creșterea calității vieții pacienților cu boli cronice 
progresive sunt principii de bază în îngrijirea paliativă (IP). 
 
Scop. Acordarea cât mai devreme în parcursul bolii a îngrijirilor paliative și integrarea lor în 
asistența medicală acordată pacienților cu boli amenințătoare de viață, contribuie la 
satisfacerea nevoilor multidimensionale ale acestora și creșterea calității vieții pacienților și a 
familiilor acestora. 
 
Metode. Mulți pacienți și profesioniști medicali asociază încă ingrijirea paliativă cu îngrijirea în 
stadiile finale ale cancerului, iar pacienții cu cancer beneficiază de îngrijiri mult mai frecvent 
decât cei cu alte afecțiuni progresive non oncologice. Chiar și pentru bolile oncologice, 
trimiterea pacientului către îngrijiri paliative este de  cele mai multe ori întarziată  până în 
ultimele săptămâni sau zile de viață când boala este foarte avansată și tratamentul centrat pe 
boala nu mai este eficient și deci nu se mai administrează.  
OMS a adoptat în 2014 o rezoluție privind acordarea îngrijirii paliative cât mai drevreme în 
parcursul bolii. În rezoluție se afirmă că îngrijirea paliativă ar trebui să fie luată în considerare 
de la diagnostic și integrată în îngrijirea pacienților cu orice afecțiune  cu prognostic limitantă 
de viață, care ar putea muri într-un viitor apropiat. 
În sprijinul acestei afirmații vin argumente clinice și economice. Studiile au evidențiat că 
integrarea timpurie a IP în îngrijirea oncologică standard, aduce o îmbunătățire considerabilă 
a calității vieții și posibil, a supraviețuirii. Pacienții cu cancer în stadii avansate care beneficiază 
de IP de la diagnostic și pe parcursul bolii, raportează un control al simptomelor mai bun decât 
cele care nu sunt consultați de specialist în IP. În situația în care mulți pacienți cu cancer 
metastatic cred ca efectuând chimioterapie și radioterapie se vor vindeca, un specialist în IP, 
prin crearea unor așteptări realiste, ajută pacientul și familia  la întelegerea și acceptarea 
prognosticului și la evitarea unor tratamente inutile la sfârșitul vieții. 
Prin controlul eficient al simptomelor, scade numărul de internari în secții de acuți sau de 
terapie intensivă, ceea ce duce la o reducere semnificativă a costurilor. 
Totuși frica și ideile preconcepute duc de cele mai multe ori la evitarea îngrijirilor paliative. 
Aceste temeri și prejudecăți le întîlnim atît ăn răndul pacienților și a familiilor, căt si la 
personalul medical, de aceea cea mai mare parte a pacienților care sunt trimiși către îngrijiri 
paliative au stare generală deteriorată, ECOG 4 și cu simptome necontrolate de perioade lungi 
de timp. Feedback-ul pacienților și s familiilor sunt în marea majoritate pozitive. Apare și 
regretul că au pierdut timp prețios din cauza că nu au știut că aceste servicii există sau nu au 
dorit să apeleze la ele din cauza fricii că cei care ajung să beneficieze de IP mor. De aceea 
este necesară educația populației și a personalului medical asupra abordării holistice a IP și a 
beneficiilor pentru pacienții aflați în situații medicale dificile. 
 
Concluzie. Acordarea târzie a IP este o oportunitate  pierdută de a face bine pacienților, 
famillior și a sistemului de sănătate. 
 
Keywords: creșterea calității vieții, acordare timpurie a IP, educație 
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Polimedicație și deprescribing în îngrijiri paliative – terapia bolilor cronice la pacienții 
care necesită îngrijiri paliative – evidența și practică  
 
Dr. Ariana Roșiu1  
 
1As. Hospice Eliana, Alba Iulia 

 
Introducere. Îngrijirea paliativă își propune, întotdeauna, să depună toate eforturile pentru a 
ameliora calitatea vieții pacienților care suferă de o boală incurabilă. 
 
Scop. Polimedicația reprezintă un factor care alterează calitatea vieții pacientului, iar gestul 
care se impune în această situație, în care se găsesc peste două treimi dintre pacienții care 
necesită îngrijiri paliative, este cel de deprescribing. Respectarea ghidurilor existente pentru 
tratamentul diferitelor comorbidități (boli cronice) face din aceasta o adevărată artă. 
 
Text. Pacientul care necesită îngrijiri paliative este un pacient fragil, cu un stadiu avansat de 
boală care îi va limita viața, și cu o schemă complexă de tratament, datorată prezenței 
multiplelor comorbidități la acești pacienți. Polimedicația reprezintă prezența a 5 sau mai multe 
produse medicamentoase în terapia zilnică a unui pacient. Este dovedit faptul că polimedicația 
în sine scade calitatea vieții unui pacient, și totodată crește morbiditatea și mortalitatea acestor 
pacienți. Obiectivul de creștere a calității vieții acestor pacienți va impune asumarea acțiunii 
numite deprescribing – eliminarea tuturor acelor medicamente care nu doar că nu aduc niciun 
beneficiu, dar pot fi chiar dăunătoare, fiind sursa, adesea, a unor noi simptome care vor solicita 
atenția echipei de îngrijiri. Pentru a face aceasta în mod competent, trebuie să cunoaștem 
instrumentele de lucru pe care le putem utiliza, precum și ghidurile și resursele deja existente 
care ne vin în ajutor – având în spate o serie de evidențe. În mod ideal, procesul de 
deprescribing implică intervenția mai multor specialiști și a farmacistului în mod deosebit, ca 
membru al echipei multidisciplinare. 
 
Concluzii. La nivel mondial se depun eforturi consistente în ultimii câțiva ani în a identifica 
polimedicația, în a simplifica schemele terapeutice ale pacienților vârstnici în general, și a celor 
cu boli incurabile în special. Multe țări au găsit oportună înființarea unor rețele (network) pentru 
colaborare interdisciplinară, p0entru definirea de bune practici, implementarea intervenției de 
deprescribing și în mod potențial de a defini politici care să aducă schimbare în tendința de 
polimedicație din diferite instituții și organizații. Dar schimbarea, de fiecare dată, începe cu 
mine. 
 
Keywords: îngrijiri paliative, polimedicație, deprescribing, bune practici, echipă 
multidisciplinară, farmacist 
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Tranziția de la curativ la paliativ  
 
Dr. Liliana Stănciulescu1, Dr. Cerasela Petrescu2  

 
1Hospice “Casa Speranței” București, 2Hospice “Casa Speranței” Brașov 

 
Introducere: Pe măsură ce medicația și tehnologiile care prelungesc viața se dezvoltă tot mai 
mult crescând speranța de viață a populației apar modificări în natura traiectoriilor bolilor 
cronice și a stadiilor terminale ale acestora, care îngreunează stabilirea unui prognostic eficient 
și a punctului de tranziție între curativ și paliativ. Infrastructurile de spital sunt organizate astfel 
încât să întârzie moartea cât de mult posibil fără a pune în balanță calitatea vieții pacientului 
pentru perioada care urmează. Noțiunea de tranziție a apărut ca o noțiune importantă din 
nevoie de trecere de la un accent pe salvarea pacientului la un accent pe ameliorarea 
simptomelor pacientului și acceptarea morții drept rezultatul cel mai probabil. 
 
Scop: Scopul acestei lucrări este de a evidenția barierele care fac dificilă tranziția de la terapia 
curativă la îngrijirea paliativă și ce înseamnă ca proces această tranziție.  
  
Metoda: Am analizat articolele din literatura existentă care urmăreau trecerea de la îngrijirea 
curativă la cea paliativă din punct de vedere al naturii intrinseci a tranziției, momentul tranziției 
și barierele din jurul acesteia.  
 
Rezultate: Există multiple piedici identificate: diferitele interpretări ale conceptului de îngrijire 
paliativă și lipsa de informare a personalului medical despre ceea ce înseamnă îngrijire 
paliativă, absența ghidurilor și a unor proceduri standardizate/comune de tranziție, necesitatea 
abordării individuale a cazului, lipsa abilităților de prognosticare și comunicare care permit 
dialogul onest furnizor-pacient despre opțiunile de sfârșit de viață, lipsa timpului sau personal 
insuficient. În plus, tranziția către îngrijire paliativă trebuie să se finalizeze cu o trimitere către 
servicii specializate de îngrijire paliativă care să fie disponibile în regiunea respective. 
Dezvoltarea insuficientă a serviciilor paliative integrate pot fi în sine o barieră.  
 
Concluzii: Stabilirea unui model de abordare a tranziției și a unor instrumente de identificare 
a pacienților eligibili pentru îngrijirea paliativă, cu adaptări în funcție de patologie, educația 
asupra necesității schimbării scopului îngrijirii și proiectarea unor structuri de servicii paliative 
integrate în sistemul sanitar fac ca barierele din jurul tranziției să diminueze și aceasta să se 
producă într-un mod mai lin fără timpi morți între curativ și paliativ. Este recomandat ca 
pacientul și familia să fie informați și să participe la luarea deciziilor. 
 
Keywords: tranziție, îngrijire paliativă, luarea deciziilor 
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Cazuistică oncologică la granița dintre curativ și paliativ  
 
Dr. Dana Nagy1 

 
1Asociația Oncohelp Timișoara, Clinica Îngrijiri Paliative 

 
Introducere. Boala oncologică și revoluția medicală din acest domeniu au contribuit 
semnificativ la creșterea curbelor de supraviețuire, în unele localizări maligne chiar cu ani de 
zile, astfel încât lupta între curativ-paliativ, sănătate- boală, boală controlată fară de suferință 
devine tot mai strânsă în contextul unei vieți totuși finite. 
Îngrijirea Paliativă etichetată istoric ca îngrijirea de la finalul vieții sau îngrijirea terminală, tinde 
în progresul tehnologic actual al oncologiei să capete valențe de notă curativă, iar principiul 
etic paliativ „nu prelungește, dar nici nu scurtează viața”, asociat cu medicina defensivă, este 
înlocuit cu principiul etic general al celor 3 zile de posibilă reversibilitate a bolii, de șansă la 
viață prin toate mijloacele medicale disponibile. Ca medic curant am trăit câteva astfel de 
momente alături de pacienții mei, ceea ce a adus o satisfacție umană și profesională întregii 
echipe. 
 
Scop. Prezentarea are scopul de a dezbate anumite situații personale si profesionale din 
spectrul îngrijirilor paliative oncologice legate de firava graniță curativ-paliativ/ viață- moarte. 
 
Metode. Prezentare date din literatură și 2 studii de caz. 
 
Concluzii. “A fi sau a nu fi” rămăne întrebarea și în medicină. 
Cum se îmbină curativul cu paliativul și care este granița? Unde este sens si non-sens? De 
unde începe salvarea și de unde apare agravarea? Orice graniță are dimeniunile ei, mai 
înguste sau mai largi, curativul devine ambiguu la această interfa’[, dar calitatea vieții și 
neirosirea ei anterior momentului critic, aduc însemnătate ființei umane. 
 
Keywords: cazuistică oncologică, calitatea vieții, paliativ și curativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PALIAŢIA, Vol 13, Supliment 1, Octombrie 2020 

15 
 

Clinical decision-making: linear and non-linear approaches in complex cases 
 
Dr. Petruț Gogălniceanu1  

 
1Guy’s Hospital, Londra 

 
 
Introducere. Luarea deciziilor în cazurile complexe poate fi aparent logică, dar ineficientă în 
realitate. Situațiile dinamice, factorul de surpriză sau circumstanțele necunoscute creează 
incertitudine sau incapacitatea cognitivă a medicului. În aceste cazuri, este necesară aplicarea 
unui sistem științific în vederea rezolvării problemelor clinice pentru a asigura atât siguranța 
cât și calitatea intervenției medicale. 
 
Scop. Acest articol descrie metode de rezolvare a cazurilor complexe în medicina 
contemporană. 
 
Concept. Problemele complexe pot fi clasificate în doua categorii: 1. Cazuri clasice care pot 
fi rezolvate prin metode liniare sau analitice. 2. Cazuri neobișnuite (‚wicked problems’) care 
necesită metode neliniare sau indirecte. Ambele abordări depind de protejarea capacității 
cognitive a medicului. Rezolvarea analitică a problemelor implică folosirea unui ‚cerc virtuos’, 
care constă din date clinice și factori de risc, diagnostic, plan de tratament și executare 
acestuia. Abordarea indirectă a problemelor neobișnuite implică inovație, colaborare și 
reziliență. 
 
Concluzii. Rezolvarea corectă a cazurilor complexe în medicină necesită diferențierea dintre 
cazurile clasice și cele neobișnuite, responsabilitatea abordării optime revenind leader-ului de 
echipă. 
 
Keywords: decision-making, problem-solving, complex clinical cases, leadership 
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Evaluarea şi atenuarea suferinṭei la pacientul cu speranṭǎ redusǎ de viaṭǎ 
 
Dr. Dan Malciolu1 

 
1HOSPICE Casa Speranṭei Bucureşti 

 
Introducere. Suferinṭa cuprinde multiple faṭete ale existenṭei la pacientul aflat la sfȃrşitul vieṭii. 
Abordarea integralǎ a suferinṭei de cǎtre personalul de ingrijire aduce alinare. 
 
Text. Suferinṭa individului este multidimensionalǎ, subiectivǎ şi dinamicǎ şi se poate aprecia 
prin mǎsurarea calitǎṭii vieṭii, prin instrumente standardizate. Istoric, definiṭia durerii totale ii 
apartine lui Cicely Saunders. Domeniile manifestǎrii suferinṭei sunt: fizic, psihoemoṭional, 
spiritual, social şi al autonomiei. Amploarea suferinṭei este influenṭatǎ de factori externi legaṭi 
de mediul şi de personalul de ingrijire, accesul la profesionişti, dispozitive şi servicii 
specializate. 
 
Concluzii. Atenuarea suferinṭei persoanei aflate la sfȃrşitul vieṭii face obligatorie existenṭa unei 
echipe interdisciplinare specializate care acordǎ ingrijiri într-un cadru funcṭional, medico-social. 
 
Keywords: suferinṭa totalǎ, calitatea vieṭii, echipa interdisciplinarǎ, servicii integrate 
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Radioterapia paliativă în  contextul COVID 19 – Experiența Spitalului Universitar de 
Urgență Militar Central „Dr Carol Davila” București 
 
Dr. Ștefănel Vlad1, Dr. Irina Cătălina Ștefănică1, As. Ani Ivan1 

 

1Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” București 

 
Introducere. Radioterapia este o metodă de tratament importantă în oncologie, aproximativ 
50-60% dintre pacienții cu cancer beneficiind de acest tip de terapie, cu scop curativ sau 
paliativ, de-a lungul evoluției bolii. Perioada epidemică neobișnuită prin care trecem a pus la 
încercare profesioniștii din radioterapie incepând cu luna martie 2020, această criză 
determinând modificări în ceea ce privește alocarea resurselor materiale și de personal, 
precum și schimbări de abordare a cazurilor oncologice, fiind necesare modificări ale 
protocoalelor terapeutice în favoarea tratamentelor hipofracționate, atât cu scop curativ cât și 
paliativ.  
Radioterapia paliativă care vizează urgențele oncologice (cum sunt compresiunea medulară 
metastatică sau sindromul de venă cavă superioară), ameliorarea unor simptome (cum ar fi 
durerea) sau prevenirea unor complicații ale bolii neoplazice (cum sunt fracturile pe os 
patologic) este deosebit de importantă pentru că se adresează pacienților cu boli avansate si 
urmărește creșterea calitații vieții acestora. 
 
Scop. Lucrarea evidențiază măsurile întreprinse în cadrul Secției Radioterapie din Spitalul 
Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” din București pentru efectuarea în 
condiții de siguranță, atât pentru pacienți cât și pentru personalul medical, a iradierilor paliative 
în perioada martie-iunie 2020. 
 
Rezultate. Măsurile implementate după declanșarea crizei epidemice COVID 19 au permis 
desfășurarea în condiții foarte bune a activității medicale în cadrul Secției Radioterapie, 
permițând tratarea tuturor cazurilor cu indicație paliativă care s-au prezentat pentru evaluare 
și tratament, fără să existe cazuri de infectare cu virusul SARS-COV-2 în rândul personalului 
sau a pacienților aflați în curs de iradiere în perioada martie – iunie 2020. Comparativ cu 
aceeași perioadă a anului 2019, am observat o scădere cu 38% a numărului de pacienți tratați 
prin radioterapie în cadrul secției noastre, o creștere a procentului de iradieri cu scop paliativ 
din totalul iradierilor efectuate și o creștere a procentului de iradieri cu o singură fracție din 
totalul iradierilor paliative. 
 
Keywords: pandemie, COVID-19, radioterapie paliativă 
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Dimensiunea ascunsă a însoţirii 
 
Psiholog principal Ruxandra Toma1, Prof. univ. Dr. Ticu Constantin2, Asistent social principal Florentina Costea3 

 

1Spitalul Municipal de Urgență Pașcani, secția Îngrijiri Paliative, 2Universitatea „A.I.Cuza” Iași, 3Spitalul Municipal de Urgență 
Pașcani, secția Îngrijiri Paliative. 
 

Introducere. Descoperirea adevăratei naturi a problemelor pacientului, traducerea acestora 
într-un diagnostic şi adoptarea de măsuri sanogenetice concrete depind în mare măsură de o 
bună comunicare între personalul medical şi pacient. Studiile arată că abilităţile clinicianului 
de a explica, asculta şi empatiza pot avea un efect profund asupra rezultatelor de sănătate 
biologică şi funcţională, precum şi a satisfacţiei pacientului în experienţa de îngrijire. 
 
Scop. Obiectivul lucrării este acela de a realiza o analiză a factorilor din mediul profesional ce 
pot concura la dezvoltarea sindromului de stres posttraumatic secundar, trauma vicariantă și 
burnout, dar și potențiala implicare a dimensiunilor accentuate ale personalității. Pe parcursul 
lucrării sunt inventariate o serie de definiții și paradigme teoretice ale stresului, traumei 
vicariante și burnout-ului în ideea reliefării importanței componentelor psihologice implicate. 
Empatia și epuizarea compasiunii pot fi elemente intricate în dezvoltarea sindromului de 
burnout și a traumei vicariante. Literatura de specialitate amintește numeroase studii ce au 
investigat relația dintre empatie și epuizare profesională, rezultatele fiind uneori contradictorii.  
Un alt factor menționat anterior în relație cu sindromul de burnout este personalitatea. 
Cercetările efectuate în ultima decadă a secolului al XX-lea au arătat că personalitatea 
individului devine un factor de mediere între evenimentele din propria viaţă şi sănătatea 
personală (Pervin, 1990). 
Trauma reprezintă un răspuns cu înaltă încărcătură afectivă și care poate interfera semnificativ 
cu activitatea cotidiană. 
Traumatizarea vicariantă definită ca transformare a experienței interioare a celui care însoțește 
ca urmare a interacțiunii încărcate de empatie față de supraviețuitorii evenimentelor traumatice 
și materialul lor traumatic (Saakvitne&Pearlman, 1996). 
Epuizarea compasiunii este un termen care se referă în esență la un sindrom de stres 
secundar observat la însoțitorii celor aflați în suferință, dar la o intensitate redusă. 
Lucrarea prezentă a vizat și un studiu ce  s-a realizat pe trei loturi de subiecți, asistenți medicali 
și infirmiere ce activează în secțiile de îngrijiri paliative, în diverse secții medicale și un lot de 
control, respectiv subiecți ce se află în câmpul muncii având diferite profesii. Scopul cercetării 
a fost acela de a observa interacțiunea variabilelor precum tipul de trăsături accentuate de 
personalitate, burnout-ul, epuizarea compasiunii și trauma vicariantă.  
 
Rezultatele sugerează prezența unui efect al variabilei grup asupra burnout-ului pe cele trei 
dimensiuni. De asemenea, se observă prezența unor trăsături accentuate de personalitate în 
fiecare grup. Studiul sugerează inclusiv prezența corelațiilor între variabilele burnout și fiecare 
dimensiune, precum și între burnout și epuizare emoțională.  
 
Concluzii. Însoțirea pacienților aflați în suferință poate conduce la reacții de tip burnout, 
epuizarea compasiunii fiind efectul de eroziune al celor care însoțesc. Stresul posttraumatic 
secundar, poate fi identificat la personalul medical, necesitând strategii de intervenție atât cu 
scop profilactic cât și suportiv, în vederea reducerii elementelor disfuncționale și creșterea 
calității vieții.  
 
Keywords: traumă vicariantă, stres, burnout, îngrijiri paliative, personal medical 
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Impactul îngrijirilor paliative asupra populației vârstnice cu patologie non-oncologică 
 
Prof. univ. Dr. Ioana Dana Alexa1,2 

 
1UMF. “Grigore T. Popa” Iași, 2Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon” Iași 

 
Introducere. Populația vârstnică este în continuă creștere - se estimează că în 2030, 30% din 
populația globului va avea peste 60 de ani, iar dintre aceștia, segmentul de populație cu cea 
mai rapidă creștere este cel format din vârstnicii de peste 80 de ani. Prelungirea duratei de 
viaţă nu se asociază neapărat şi întotdeauna cu păstrarea îndelungată a unei stări de sănătate 
şi calitate a vieţii acceptabile. Există nenumărate situaţii în care vârstnicul beneficiază doar de 
o prelungire nedorită şi costisitoare a vieţii, grevată de boli cronice invalidante, suferință, 
handicap şi alterare severă a inserţiei socio-familiale. În toate situațiile rezultatul final al 
fenomenului de îmbătrânire este evoluția inexorabilă către deces. 
 
Scop. Integrarea îngrijirilor paliative (IP) în echipa geriatrică reprezintă o mare necesitate, 
având drept scop lărgirea și optimizarea planului de terapie și îngrijire a pacienților în vârstă 
cu patologie non-oncologică aflați la sfârșit de drum. 
 
Metode. La ora actuală, în spitalele din România există o lipsă de pregătire a personalului 
medical pentru managementul ultimei perioade de viață a vârstnicului; se încearcă cu 
disperare să se găsească soluții curative fără a ști să folosească resursele paliative. În ultimii 
ani se insistă tot mai mult asupra integrării precoce a IP în evaluarea geriatrică a persoanei 
vârstnice cu probleme medicale cronice deoarece poate aduce o contribuție esențială la 
controlul corect al simptomelor (durerea în primul rând) și la evaluarea și rezolvarea 
problemelor de ordin fizic, psiho-social și spiritual, atât pentru persoana vârstnică cât și pentru 
persoanele din familie direct afectate de îngrijirea acestuia. 
Experiența a demonstrat existența de numeroase puncte comune între îngrijirile geriatrice și 
cele paliative. Din acest motiv a luat naștere un prim proiect ce și-a propus crearea unei 
curricule comune, geriatrie-medicină paliativă, care să fie implementată echipelor care se 
ocupă cu precădere de asistența medico-socială a vârstnicului cu polipatologie. Se consideră 
că aceste echipe necesită cunoștințe complexe (geriatrice și de paliație), cu un accent deosebit 
pe evaluarea fragilității și a ratei de declin funcțional. Proiectul a fost discutat cu membri ai 
echipelor de îngrijire complexă geriatrică și de IP iar rezultatul a fost, de loc surprinzător, că 
echipa geriatrică a câștigat o experiență vastă și benefică în recunoașterea momentului în care 
trebuie implicată activ echipa de IP. În plus, echipa geriatrică a căpătat abilități crescute în 
adresarea nevoilor vârstnicului muribund, comunicarea cu acesta și familia, schimbarea 
scopurilor terapeutice și de îngrijire a acestuia în momentul apropierii morții. 
 
Concluzii. Crearea unei curricule comune, geriatrie-medicină paliativă, care să fie 
implementată echipelor care se ocupă cu precădere de asistența medico-socială a vârstnicului 
cu polipatologie este o necesitate. Se consideră că aceste echipe necesită cunoștințe 
complexe (geriatrice și de paliație), cu un accent deosebit pe evaluarea fragilității și a ratei de 
declin funcțional. 
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Nursing-ul încotro – îngrijirile paliative, o platformă de dezvoltare autonomă și 
colaborativă a profesiei  
 
Șef lucrări dr. Nicoleta Mitrea1,2, Drd as.med. Teodora Mathe1,2  

 
1Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Medicină, 2HOSPICE Casa Speranței, Brașov 

 
Introducere. Facem din rolul asistenților medicali ceea ce vrem noi ca acesta să fie. 
 
Scop. Lucrarea își propune să prezinte auditoriului progesele realizate de către asistenții 
medicali din serviciile specializate din România, din perspectiva dezvoltării de programe de 
educație la toate nivelele (de bază, avansat, specializat) disponibile la nivel național și a 
competențelor profesionale cu care aceștia sunt echipați. 
 
Metode. Asistenții medicali din serviciile specializate de îngrijire paliativă sunt, încă de la 
începutul carierei profesionale în acest domeniu al medicinii, orientați spre lucrul în echipă și 
acordarea de îngrijiri de caliatate prin intermediul relațiilor de interdependență cu colegii 
medici, asistenți sociali, psihologi, voluntari, personal cleric, etc. 
Pentru dezvoltarea continuă a categoriei de profesioniști care petrece cel mai mult timp cu 
pacienții și familiile și își asumă rolul de coordonator de caz pentru aceștia, este nevoie ca 
fiecare dintre noi să ne asumăm și responsabilitatea de a  ne implica activ în procesul continuu 
de progres profesional, fie că este vorba de educație, mentorizare, dezvoltarea de protocoale 
și proceduri, asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor acordate beneficiarilor, publicare, 
lidership. 
 
Concluzii. Asistenții medicali din serviciile specializate de îngrijiri paliative prin activitatea 
autonomă și colaborativă, formarea de parteneriate și evidențierea impactului intervențiilor de 
nursing asupra calității înrijirilor acordate pacienților.  
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Anxietatea și depresia în fazele terminale ale unei boli oncologice 
 
Șef lucrări dr. Albu Sorin1,2, Absolvent Bucea Alexandra-Erica 
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Introducere. Anxietatea și depresia sunt cele mai importante afecțiuni psihice ce afectează 
populația țarii noastre. În IP aceste afecțiuni psihice au o importanță majoră având în vedere 
specificul acestei specialități. 
 
Scop. Lucrarea are scopul de a examina gradul de anxietate, respectiv depresie la pacienții 
cu diferite tipuri de cancer în diferite stadii ale evoluției bolii. Aceste două patologii psihiatrice 
ne urmăresc în societate, mai ales dacă există deja un teren propice pentru dezvoltarea lor. 
 
Material şi metodă. Grupul țintă s-a materializat într-un eșantion format din 80 de pacienți 
spitalizați în compartimentul de îngrijiri paliative respectiv oncologie și care au un diagnostic 
pozitiv de neoplazie, indiferent de localizare sau grad de evoluție a bolii. Studiul s-a desfășurat 
în perioada februarie2019-februarie 2020. S-a folosit chestionarul HADS. 
 
Rezultate. Studiul a cuprins 80 de pacienți cu vârsta cuprinsă între 37 si 87 de ani, dintre care 
45,57% femei și 54,43% bărbați. În urma corelatiilor Paerson există o corelație slabă pozitivă 
între vârstă și anxietate, ceea ce înseamnă că pacienții vor dezvolta, în funcție de vârstă, o 
forma mai ușoară sau mai severă de anxietate. Utilizând Testul t pentru eșantioane 
independente, testul t=0,669, un p=0,505, unde p≤0,05, astfel se acceptă ipoteza conform 
căreia toți pacienții care prezintă depresie în diferite grade de severitate, implicit suferă și de 
grade diferite de anxietate, iar toți pacienții anxioși sunt și depresivi în intensitate diferită. S-a 
apelat la o corelație Paerson, indicele Pearson de 0,465, este semnificativ din punct de vedere 
statistic, la un prag de 0,01, astfel există o corelație pozitivă puternică între anxietate și 
depresie. În urma aplicarii corelației Spearman am obținut corelație pozitivă foarte puternică la 
un prag de 0,01, de: 
- 0,489, astfel putem afirma că între cele două variabile total anxietate-depresie și imaginea 
de schemă corporală există o corelație în cazul pacienților cu boli oncologice; 
- 0,719, astfel putem afirma că între cele două variabile total anxietate-depresie și anxietatea 
anticipatorie există o corelație în cazul pacienților cu boli oncologice; 
- 0,367, astfel putem afirma că între cele două variabile: scor depresie și imaginea de schemă 
corporală există o corelație în cazul pacienților cu boli oncologice. Astfel pacienții oncologici 
au o modificare a imaginii corporale proprii; 
- 0,879, astfel putem afirma că între cele două variabile: scor depresie - anxietatea anticipatorie 
există o corelație în cazul pacienților cu boli oncologice. Astfel, putem afirma că datorită 
depresiei cauzate de problemele medicale ceea ce apare pe fondul fricii de viitor, a posibilelor 
complicații și chiar a morții. 
În urma aplicării testului t pentru eșantioane independente, am obținut un p de: 
- 0,165, astfel validăm ipoteza conform căreia imaginea corporală este deteriorată la ambele 
sexe, în cazul pacienților oncologici;  
- 0,232, astfel validăm ipoteza conform careia anxietatea anticipatorie există indiferent de 
genul pacientului oncologic. 
 
Concluzii. Durerea fizică apare atât în mod natural în evoluția bolii oncologice, cât și după sau 
în timpul administrării tratamentului. Durerea psihică se face simțită în momentul în care apare 
suspiciunea unei boli onocologice, și atinge apogeul în momentul diagnosticului de certitudine, 
fiind amplificată de frica de viitor, de tratament, de moarte. Aceste frici cumulate, constituie 
terenul dezvoltării anxietății, anxietății anticipatorii și depresiei. 
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