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EDITORIAL   
 

„Nu lăsa pe nimeni în urmă, echitate în accesul la îngrijirea 

paliativă” 

Dr. Marinela Olăroiu, Redactor-șef PALIAŢIA  

 

 Pandemia a arătat că accesul la îngrijiri paliative este 

încă o problemă. Prin urmare, titlul Zilei Mondiale a Hospice 

și Îngrijirii Paliative este bine ales. În ciuda „acceptării” 

îngrijirilor paliative ca o problemă de sănătate publică, 

realitatea poate arăta diferit, după cum indică cifrele din 

Marea Britanie (vezi Știrile din acest număr). Pe de altă 

parte, se poate argumenta că nevoia de îngrijiri paliative 

este demonstrată de pandemie. Nu este doar îngrijire în 

spitale. Îngrijirile paliative trebuie să fie posibile acasă, mai 

ales atunci când nu există loc în altă parte. Și pandemia a 

arătat că acest lucru se întâmplă în „lumea reală”. 

 

Articolele din acest număr subliniază potențialul și 

necesitatea integrării îngrijirilor paliative în fiecare sistem de 

îngrijire a sănătății. Da, operația poate fi utilă în ultimul an 

de viață. Și sunt necesare protocoale în fiecare specialitate: 

asistență medicală primară, fizioterapie, intervenție 

chirurgicală etc. Și „gândirea în avans” (adică screening-ul 

pentru nevoile de îngrijire paliativă) poate contribui la „o 

moarte bună”. S-ar putea să mai avem de descoperit ce 

înseamnă „o moarte bună”? Să recunoaștem: accesul la 

îngrijiri paliative este încă o problemă majoră. 

 

„Nu lăsa pe nimeni în urmă”. Colegiul de redacție regretă 

pierderea unui membru foarte respectat, prof. Dr. Ostin 

Mungiu și este recunoscător pentru contribuția sa. Să 

compensăm această pierdere cu energie nouă, activități, 

studii, protocoale și mai presus de toate disponibilitatea 

îngrijirii paliative pentru toți cei care au nevoie. Echitatea în 

accesul la îngrijiri paliative este - din păcate - încă o urgență 

în România, la fel ca îmbunătățirea (adică reforma) 

întregului sistem de îngrijire a sănătății. Comitetul editorial 

vă invită să trimiteți propunerile dumneavoastră. 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL 

 

“Leave No One Behind - Equity in 

Access to Palliative Care” 

 
Marinela Olăroiu, MD, PhD, Chief-in-editor PALIAŢIA 

 

The pandemic has shown, that access to palliative care 

is still a problem. Therefore, the title of the World Hospice 

and Palliative Care Day is well chosen. Despite the 

‘acceptance’ of palliative care as a public-health concern, 

the reality may look different as figures in the UK indicate 

(see News in this issue). On the other hand, one may argue, 

that the need for palliative care is demonstrated by the 

pandemic. It is not only care in hospices. Palliative care has 

to be possible at home, especially when there is no place 

elsewhere. And the pandemic did show, that this is 

happening in the ‘real world’.  

 

The articles in this issue underline the potentials and 

need for integration of palliative care in each health care 

system. Yes, surgery may be useful in the last year of life. 

And protocols are needed in each specialty: primary health 

care, physiotherapy, surgery etc. And ‘thinking in advance’ 

(i.e. screening for palliative care needs) may contribute to 

‘a good death’. Could it be that we still have to discover what 

‘a good death’ means? Let’s face it: access to palliative care 

is still a major problem. 

 

‘Leave no one behind’. The Editorial Board regret the 

loss of a well-respected member Prof Dr. Ostin Mungiu and 

is thankful for his contribution. Let us compensate this loss 

with new energy, activities, studies, protocols and above all 

the availability of palliative care for all in need. Equity in 

access to palliative care is – unfortunately - still an urgency 

in Romania as is the improvement (i.e. reform) of the whole 

health care system. The Editorial Board is inviting you to 

send in your proposals.  

    
 


