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ŞTIRI/ NEWS 
 

      ŞTIRI 

      Ziua Mondială a Hospice și Îngrijirii Paliative 

      Ziua Mondială a Hospice și Îngrijirilor Paliative (9 octombrie 

2021) are sloganul „Nu lăsați pe nimeni în urmă-echitate în 

accesul la îngrijirea paliativă”. Îngrijirea paliativă este 

recunoscută pe scară largă ca fiind o problemă de sănătate 

publică, având atât factori determinanți structurali cât și sociali 

care afectează inegalitățile în materie de sănătate. Realitatea 

este că serviciile de îngrijire paliativă ajung doar la o minoritate 

din cei care au nevoie de ele. Prin urmare, este necesară o 

acțiune comunitară consolidate, conform Lancet Public Health. 

A se vedea: Lancet Public Health 2021 Publicat online 8 octombrie 

2021. https://doi.org/10.1016/ S2468-2667 (21) 00213-9 

     Pandemie și îngrijiri paliative: o reacție 

adversă? 

     Numărul bolnavilor terminali care au acces la beneficii la 

sfârșitul vieții a crescut în timpul pandemiei, existând mai multe 

dovezi ale unei „restanțe de cancer” în creștere. Ultimele cifre 

NHS arată că mai puține persoane au început tratamentul în 

ținta de 62 de zile de la prima suspiciune de cancer. Doar 62% 

dintre oameni au început tratamentul în acest timp, dar 

obiectivul este de 75%. BBC Scotland Charities spune că cei 

care îngrijesc bolnavii terminali acasă au nevoie de mai mult 

ajutor și sprijin. Pandemia vede creșterea numărului de 

scoțieni care mor în casă. 

     Fizioterapie în îngrijirea în spitale a 

pacienților cu cancer avansat 

      O revizie sistematică de literatură subliniază rolul 

fizioterapiei și efectele sale în îngrijirea hospice a pacienților 

cu cancer avansat. Este însă nevoie de protocoale. 

Fizioterapia pot atenua simptomele experimentate de pacienți 

și le pot îmbunătăți calitatea vieții.  

A se vedea: https://doi.org/10.1177/1049909120951163 

      Merită citit 

     O moarte bună? (nejm.org) Începe după cum urmează; 

„Am trăit cu asta de 10 ani. Sper pentru încă 2, pentru a ajunge 

la împlinirea a 85 de ani, astfel încât să pot avea o petrecere 

mare. " Vocea pacientului meu era slabă, dar obiectivele sale 

erau clare. El a fost transferat peste noapte la unitatea noastră 

de îngrijire paliativă pentru îngrijiri la sfârșitul vieții. Ca medic 

curant, îl întâlneam pentru prima dată ... 

    NEWS  

      World Hospice and Palliative Care Day 

     The World Hospice and Palliative Care Day (on 9 October 

2021) has the slogan “Leave No One Behind-Equity in Access 

to Palliative Care”. Palliative care is widely recognised as a 

public-health concern, with both structural and social 

determinants of health affecting health inequalities. The reality 

is, that palliativecare services reach only a minority of those 

who need palliative care. Therefore, strengthened community 

action is needed accordingly to Lancet Public Health.  

See: Lancet Public Health 2021 Published Online October 8, 2021. 

https://doi.org/10.1016/ S2468-2667(21)00213-9  

       Pandemic and palliative care: a backlog? 

       The number of terminally ill people accessing end-of-life 

benefits has increased during the pandemic, with a cancer 

charity warning of more evidence of a growing "cancer 

backlog".  The latest NHS figures show fewer people started 

treatment within the 62 day target from the first suspicion of 

cancer. Only 62% of people started treatment within that time 

but the target is 75%. BBC Scotland Charities saying carers 

looking after the terminally ill at home need more help and 

support. Pandemic sees rise in number of Scots dying at home. 

      Physiotherapy in Hospice Care of Patients 

with Advanced Cancer 

     A systematic review emphasises the role of physiotherapy 

and its effects in hospice care of patients with advanced 

cancer. What is needed are protocols. Physiotherapy may 

alleviate the symptoms experienced by patients and improve 

their quality of life.  

See: https://doi.org/10.1177/1049909120951163 

     Worthwhile to read 

      A Good Death? (nejm.org)  It starts as follows; “I’ve lived 

with this for 10 years. I’m hoping for another 2, to make it to my 

85th birthday so I can have a big party.” My patient’s voice was 

weak, but his goals were clear. He had been transferred to our 

inpatient palliative care unit overnight for end-of-life care. 

Having just come on as the attending physician, I was meeting 

him for the first time……

 


