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EDITORIAL   

 

Ar trebui ca îngrijirea paliativă să fie o specialitate medicală de sine 

stătătoare? 

Prof. univ. dr. Daniela Moșoiu, Președinte al consiliului editorial al PALIAŢIA 

 

 Mișcarea de îngrijire paliativă a luat amploare în ultimele 

decenii. Includerea sa ca parte integrantă a sistemelor de 

sănătate existente necesită o formare adecvată a 

personalului clinic, accesul la medicamente și o legislație 

care să permită dezvoltarea acestor servicii atât în 

comunitate, cât și în spital, toate acestea sub umbrela unei 

strategii naționale coerente.  

 

Formarea medicilor și cerințele minime pentru a-i 

confirma ca specialiști capabili să lucreze în domeniul 

îngrijirii paliative variază în Europa și în lume.  În unele țări 

este necesară o formare specializată, în alte țări este 

necesară o formare de tip supraspecializare, iar în unele 

locuri sunt suficiente câteva zile sau săptămâni de cursuri 

de educație medicală continuă. O astfel de diversitate va 

avea un impact automat asupra calității îngrijirii oferite 

pacienților.  

 

Prevederile documentelor internaționale susțin o formare 

specializată a medicilor, cum ar fi Rezoluția 67 a 

Organizației Mondiale a Sănătății privind îngrijirile paliative, 

care, la punctul 1.4 (c), "solicită statelor membre (...) să 

pună la dispoziție o specializare în domeniul îngrijirii 

paliative pentru a forma profesioniști din domeniul sănătății 

(medici și asistenți medicali) care să gestioneze îngrijirea 

integrată a pacienților cu afecțiuni simptomatice complexe". 

(https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R19

-en.pdf.) 

 

Specialitatea de medicină paliativă este deja 

reglementată în șase țări din Europa (Marea Britanie, 

Irlanda, Slovacia, Polonia, Malta, Danemarca), iar alte țări, 

cum ar fi România, se află în faza de tranziție de la statutul 

de supraspecialitate la cel de specialitate de medicină 

paliativă. 

 

În România, nevoia de a transforma paliația în 

specialitate pare să fie din ce în ce mai acută din cauza 

necesității de a rezolva probleme administrative și 

organizatorice (de exemplu, ambulatoriile pot fi înființate 

doar în cadrul specialității medicului). Un alt motiv este 

acela de a răspunde cerințelor reale și crescânde ale 

practicii clinice din mai multe specialități medicale de a oferi 

îngrijiri de înaltă calificare pacienților cu boli cronice 

progresive, prin completarea și asigurarea suportului 

necesar, simultan cu procedurile terapeutice și tratamentul 

curativ, în vederea creșterii calității vieții pacienților.  

 

Cu toate acestea, există, de asemenea, îngrijorări legate 

de faptul că transformarea îngrijirii paliative într-o 

specialitate va constitui o barieră în calea diseminării 

conceptului în alte specialități și că tinerii medici trebuie să 

decidă prea repede să se alăture unei specialități cu un 

puternic impact emoțional fără a avea ocazia de a lucra într-

un alt domeniu al medicinei curative.  

 

Nu există un răspuns simplu la întrebarea din titlu și o 

consultare națională trebuie să preceadă decizia de a 

transforma îngrijirea paliativă într-o specialitate, cu o 

analiză serioasă a aspectelor administrative și a capacității 

diferitelor părți interesate de a derula astfel de programe în 

țară. Sunt dornică să aud opiniile dumneavoastră pe 

această temă.  
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   EDITORIAL 

    

   Should palliative care be a self-

standing medical specialty? 
 

Professor dr. Daniela Moșoiu, Chairman of PALIAŢIA 

 

The palliative care movement has gained momentum in 

recent decades. Its inclusion as an integral part of existing 

health systems requires adequate training of clinical staff, 

access to medication and legislation to enable the 

development of these services in both community and 

hospital settings, all under the umbrella of a coherent 

national strategy.  

 

The training of doctors and the minimum requirements to 

confirm them as specialists able to work in palliative care 

varies across Europe and the world.  In some countries a 

specialised training is needed; other countries require a 

sub-speciality training and at the extreme end in some 

place’s days or weeks of continuing medical education 

courses is sufficient. Such a diversity will automatically have 

impact on the quality of care offered to the patients.  

 

Stipulations of international documents support a more 

specialised training of doctors such as the World Health 

Organisation Resolution 67 on palliative care, which in 

paragraph 1.4 (c) "calls on Member States (...) to make 

available specialisation in palliative care to train health 

professionals (doctors and nurses) who will manage the 

integrated care of patients with complex symptomatic 

conditions" 

(https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R19

-en.pdf)  

 

The specialty of Palliative Medicine is already regulated 

in six countries in Europe (UK, Ireland, Slovakia, Poland, 

Malta, and Denmark) and other countries such as Romania 

are in the transition phase from subspecialty status to the 

specialty of Palliative Medicine. 

 

In Romania, the need to transform the present sub-

specialty into a specialty seems to be more and more acute 

due to the need to solve administrative and organizational 

issues (for example, outpatient clinics can only be 

established in the physician's specialty). Another reason is 

to meet the real and increasing demands of clinical practice 

in multiple medical specialties to provide highly qualified 

care for patients with progressive chronic diseases, by 

complementing and providing the necessary support 

simultaneously with therapeutic procedures and curative 

treatment, in order to increase the quality of life of patients.  

 

However, there are also concerns that the transformation 

of palliative care into a specialty will be a barrier to the 

dissemination of the concept in other specialties and that 

young physicians must too quickly decide to join a specialty 

with a strong emotional impact without having had the 

opportunity to work in another field of curative medicine.  

 

There is no simple answer to the question in the title and 

a national consultation needs to precede the decision of 

moving palliative care towards a specialty with serious 

thought given to the administrative issues and capability of 

different stakeholders to run such programs in the country. 

I am keen to hear your opinions on the topic.  

 

 

 

 

 

 

 


