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       Îngrijirea paliativă este definită de OMS ca fiind o abordare 

multidisciplinară ce îmbunătățește calitatea vieții pacientului 

care se confruntă cu afecțiuni amenințătoare de viață, precum 

și a familiei acestuia. Îngrijirea paliativă trebuie să fie o muncă 

de echipă, care se adresează atât problemelor pacientului cât 

și ale familiei acestuia, iar această echipă este de obicei 

formată din medici, asistenți, psihoterapeuți sau specialiștii din 

spitale, pentru a reduce simptomele și pentru a crește calitatea 

vieții (1). 

     Ca și servicii incluse în îngrijirea paliativă sunt: 

- Serviciile medicale specifice- pentru identificarea 
nevoilor fizice, psihologice, sociale și spirituale ale 
pacientului și familiei și alcătuirea unui plan specific 
fiecărui pacient în parte; 

- Controlul simptomelor fizice și emoționale; 
- Servicii de nursing; 
- -Terapii specifice - fizioterapie, kinetoterapie, terapia 

ocupațională; 
- Terapie psihologică; 
- Farmacie; 
- Servicii sociale - rol în consilierea pentru obținerea 

unor dispozitive medicale sau a unui ajutor financiar; 
- Informații generale - pentru pacienți și aparținători, 

referitoare la serviciile disponibile (2). 

     Îngrijirea paliativă este o activitate interdisciplinară și multi-

profesională care se adaptează nevoilor pacientului. Serviciile 

și politicile de îngrijire paliativă trebuie să ofere o gamă largă 

de resurse, cum ar fi îngrijirea la domiciliu, îngrijirea în unități 

cu paturi specializate (hospice) sau convenționale, spitalizare 

de zi sau ambulatorii de specialitate, servicii de urgență sau 

unități de “respite”. Acestea vor fi servicii comprehensive și 

adecvate sistemelor de sănătate și culturale, și se vor orienta 

către satisfacerea nevoilor în continuă schimbare a bolnavilor 

și familiilor acestora.  

     Întrucât îngrijirile paliative nu sunt o abordare pe care o 

poate asigura un singur furnizor de servicii medicale, acestea 

nu pot fi furnizate de o singură instituție de asistență medicală. 

Pentru a aplica îngrijirile paliative în sensul lor deplin, sunt 

necesare toate structurile sistemului de sănătate al unei țări. 

Toți furnizorii de servicii de îngrijire paliativă ar trebui să fie 

determinați, iar comunicarea între furnizori ar trebui menținută. 

Pot exista variații în funcție de sistemul de sănătate al unei țări. 

Acestea pot fi unități de îngrijiri paliative, echipe de îngrijire la 

domiciliu sau consultanți în spitale, hospice-uri, furnizori de 

asistență medicală primară și departamentele de urgență.  

     Medicii de urgență ar trebui să cunoască acești furnizori de 

îngrijiri paliative, în special pentru a trimite acești pacienți din 

departamentul de urgență (3). Recomandarea pacienților către 

îngrijirea hospice este o decizie importantă în departamentul 

de urgență. Au fost sugerați patru pași pentru evaluarea 

eligibilității pentru serviciile hospice, discutarea îngrijirii 

hospice ca un plan de dispoziție cu medicul pacientului, 

evaluarea dacă obiectivele pacientului sunt în concordanță cu 

îngrijirea hospice și luarea în îngrijirea hospice a pacientului și 

aparținătorilor acestuia. (4).  

     Îngrijirea paliativă în departamentul de urgențe 

     Există lacune mari în furnizarea de servicii de îngrijire 

paliativă în ambulatoriu, unde există o incapacitate de a aborda 

obiectivele îngrijirii și de a planifica și trata crizele previzibile. 

În plus, ambulatoriile și cabinetele medicilor de familie nu sunt 

potrivite pentru a trata durerea sau alte simptome, cum ar fi 

vărsături sau dispnee, deoarece majoritatea nu au capacitatea 

de a oferi îngrijiri de urgență, iar dacă o fac, este doar în timpul 

orelor normale de lucru. Departamentul de urgență este 

adesea singurul loc care poate oferi intervențiile necesare 

(lichide intravenoase, medicație antialgică), precum și acces 

imediat la teste de diagnostice avansate 24 de ore din 24 și 7 

zile din 7.  

     Este bine cunoscut că pacienții care au nevoie de îngrijiri 

paliative, se prezintă adesea în urgențe, indiferent dacă există 

sau nu unități de îngrijiri paliative, servicii de îngrijire la 

domiciliu și hospice-uri, iar prezentările la urgențe nu își vor 

pierde niciodată din importanță, din cauza îmbătrânirii 

populației și descoperirii bolilor în faze avansate. Se știe că 

adulții cu boli cronice au multiple prezentări în UPU, în ultimul 

an de viață. Din nefericire, ratele ridicate ale prezentărilor în 

UPU  în ultimele săptămâni de viață sunt indicatori ai îngrijirii 

de proastă calitate la sfârșitul vieții (5). 

     Pacienții ajung în compartimentele de urgență pentru a li se 

ameliora durerea și alte simptome împovărătoare. Din ce în ce 

mai mult, acești pacienți sunt mai înaintați în vârstă și mai 

complecși din punct de vedere medical, necesitând abilități mai 

mari în furnizarea de servicii de îngrijire paliativă.  

     Există multiple situații pentru care pacienții în fază terminală 

se prezintă în departamentul de urgență. În primul rând aceștia 

pot avea simptome grave și variate în traiectoria unei boli.  
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     Durerea este cea mai frecventă problemă. Pe lângă durere, 

pot să apară dispneea, greața, vărsături, deficiențe 

nutriționale, oboseală, sângerări, anemie, insomnie, prurit, 

constipație, febră.  

     Departamentul de urgență poate fi o opțiune pentru acești 

pacienți în vederea hidratării, administrarea medicației 

intravenoase, pentru o accesibilitate rapidă a imagisticii. 

Simptomele de care suferă pacientul sunt adesea deranjante 

și supărătoare și pot provoca anxietate pentru pacienți și 

aparținători. S-a constatat că mulți pacienți în stadii avansate 

de malignitate, care se prezintă în departamentul de urgență, 

au nevoie doar de proceduri simple cum ar fi hidratarea, 

cateterizarea urinară și oxigenoterapia.  

     Departamentele de urgență vor fi întotdeauna esențiale 

pentru pacienții de îngrijiri paliative, cu sau fără unități de 

îngrijiri paliative, hospice-uri sau consultanți în îngrijiri paliative. 

Primul punct important pentru a oferi cea mai bună îngrijire 

este conștientizarea importanței îngrijirii paliative în 

departamentul de urgență. Acest tip de pacienți se află pe un 

drum lung și anevoios. Ei sunt mai vulnerabili decât alți 

pacienți, prin urmare evaluările orientate spre simptome nu pot 

fi suficiente pentru ei.  

     Vizitele la urgențe pot tulbura și epuiza pacienții vulnerabili 

la sfârșitul vieții  și familiile acestora, fiind în același timp dificile 

din punct de vedere clinic și consumatoare de timp pentru 

personalul medical (6). 

     Instruirea personalului medical din departamentul de 

urgență este foarte importantă. Este menționată în literatura de 

specialitate o lipsă de pregătire care vizează  îngrijirea paliativă 

în programele de rezidențiat pe medicină de urgență.  

     Beneficiile integrării îngrijirilor paliative în serviciul de 

urgență 

     Furnizorii de servicii de urgență cât și comunitatea de 

îngrijiri paliative au recunoscut din ce în ce mai mult nevoia de 

a furniza servicii de îngrijire paliativă în departamentul de 

urgență. În 2008, Consiliul American de Medicină de Urgență 

a devenit sponsor oficial al Hospice and Palliative Medicine ca 

subspecialitate.  

     Crearea unui circuit de îngrijire paliativă în departamentul 

de urgență oferă o potrivire mai bună a îngrijirii cu dorințele 

pacientului și poate oferi o îmbunătățire a îngrijirii centrate pe 

pacient și o scădere a intensității și invazivității îngrijirii. S-a 

dovedit că inițierea îngrijirilor paliative în urgențe a oferit 

numeroase beneficii în ceea ce privește furnizarea în timp util 

a îngrijirilor, promovând calitatea vieții si reducând costurile 

asociate cu tratamentele, trimiteri directe către hospice, durată 

redusă de spitalizare, satisfacția pacientului și a familiei 

acestuia.  

     A fost demonstrat că pacienții care au petrecut mai mult 

timp cu echipele de îngrijire la domiciliu au avut mai puține 

prezentări în departamentul de urgență (7). Programele 

speciale de îngrijiri paliative în sistemele de sănătate pot 

reduce stresul psihosocial în familii, precum și numărul de 

apeluri la 112 (8). 

     Câțiva pași de bază pentru integrarea îngrijirilor paliative în 

departamentul de urgență: 

- Primul pas este convocarea unui grup de lucru 
interdisciplinar care să planifice și să conducă 
operațiunea; 

- Al doilea pas este de a evalua nevoile și  resursele 
pentru îmbunătățirea îngrijirilor paliative în 
departamentul de urgență; 

- Al treilea pas este de a dezvolta un plan de acțiune 
pentru a stabili responsabilitățile de muncă și o linie 
de timp; 

- Pasul patru este angajarea întregii echipe pentru a 
crea o cultură de sprijin pentru îmbunătățirea 
îngrijirilor paliative (9). 

     Într-un studiu realizat de Rosenberg, este prezentat un 

model de integrare numit ,,Life Sustaining Management and 

Alternatives”. Este un program de îngrijiri paliative pentru 

urgențe care include o echipă de bază formată dintr-un medic 

de urgență și o asistentă coordonatoare pentru consultarea 

inițială. Ceilalți membrii ai echipei sunt nutriționiști, preoți, 

psihologi, asistenți sociali, kinetoterapeuți, terapeuți 

ocupaționali și alte discipline necesare pentru a satisface 

nevoile  fiecărui pacient. Ei au raportat o creștere a satisfacției 

pacienților și a familiei, reducerea costurilor, reducerea 

intensității îngrijirilor și a ratelor de resuscitare cu programul 

LSMA (10).  

     Fiecare departament de urgență ar trebui să-și găsească 

soluții pentru această problemă (11). Ar trebui să fie organizat 

în funcție de resursele de îngrijire a sănătății din țară, de 

resursele spitalelor,  cu sau fără consultanți sau unități 

paliative, și circumstanțele fiecărui departament de primiri 

urgențe în parte. Astfel, metodele ar putea fi diferite, dar scopul 

ar trebui să fie prezentarea de înaltă calitate a îngrijirii pentru 

pacienții aflați în faze terminale. 

     Când un pacient se prezintă în urgențe prima întrebare ar 

trebui să fie ,,Care este tratamentul adecvat pentru acest 

pacient în această situație particulară?” Nu trebuie să uităm că 

fiecare pacient și fiecare situație este unică, iar evaluarea 

rapidă și satisfacerea nevoilor pacienților ar trebui făcute în 

departamentul de urgență. După evaluare și tratament, 

medicul de urgență, pacientul, familia și medicul de familie al 

pacientului ar trebui să decidă cea mai bună opțiune între 

hospice, spital sau îngrijire la domiciliu.  

     Medicii de urgență ar trebui să cunoască competențele de 

bază referitoare la îngrijirile paliative. Potrivit unui studiu 

efectuat de Meo și colab., aceste competențe sunt  evaluarea 

traiectoriei bolii, formularea prognosticului, comunicarea 

dificilă cu pacienții și familiile, managementul durerii și 

simptomelor, retragerea sau suspendarea tratamentelor care 

nu sunt benefice pacientului, planificarea îngrijirii avansate, 

înțelegerea problemelor etice și legale. Aceste competențe de 

bază pot fi adăugate la programele de rezidențiat pe medicină 

de urgență.  
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      Lista de soluții pentru furnizarea de îngrijiri paliative 

cât mai bune în serviciile de urgență: 

- Aranjamente care includ facilități pentru furnizarea de 

îngrijiri paliative ce pot fi făcute în sistemul de 

sănătate existent; 

- Programe de formare care includ competențe de 

bază ale îngrijirii paliative, care să fie adăugate în 

programele de rezidențiat; 

- Ghidurile de management care includ situații de 

urgență în îngrijirea paliativă pot fi pregătite pentru 

personalul din urgență; 

- Materiale educaționale și cursuri de îngrijiri paliative, 

care pot fi adăugate la educația medicală continuă; 

- Aranjamente menite să elimine barierele logistice ar 

trebui făcute in departamentele de urgență; 

- În urgențe se pot forma echipe speciale de îngrijire 

paliativă; 

- Aranjamentele care includ asigurarea legalității 

directivelor anticipate și ordinelor DNR, pot fi făcute 

în sistemul de sănătate existent. 

     Îngrijirea paliativă este o disciplină nouă cu evoluție rapidă 

și este o abordare bună, pe care o merită fiecare pacient cu 

boală care limitează viața. Faptul că nu există suficiente unități 

de îngrijiri paliative și hospice-uri, poate afecta în timp 

furnizarea de îngrijiri paliative. Cu toate acestea, acordarea 

celor mai bune îngrijiri și satisfacerea nevoilor pacienților sunt 

responsabilitatea medicilor de urgență. O creștere a îngrijirii 

centrate pe pacient și o scădere a abordării invazive pot fi 

încercate pentru acești pacienți de către medicii de urgență. 

Comunicarea cu pacientul și familia este foarte importantă. 

Astfel medicii de medicină de urgență pot încerca să acorde 

mai mult timp acestor pacienți.  

Concluzii 

S-a demonstrat că îngrijirea paliativă îmbunătățește 

semnificativ calitatea vieții pacientului și a membrilor familiei, 

în același timp îmbunătățește satisfacția pacientului și a 

îngrijitorului, reduce simptomele supărătoare, îmbunătățește 

calitatea asistenței medicale, reduce durata de spitalizare și 

costul pe zi și contribuie la reducerea costurilor asistenței 

medicale în general, reducând astfel cheltuieli de îngrijire a 

sănătății. Cel mai important, a fost dovedit că solicitarea din 

timp a îngrijirilor paliative pentru pacienții cu cancer metastatic 

reduce mortalitatea (12). 

Institute of Medicine and National Research Council din 

Washington (13) a evidențiat multe dintre barierele în calea 

îmbunătățirii îngrijirii la sfârșitul vieții, inclusiv separarea 

istorică a îngrijirii paliative sau de tip hospice de terapiile 

potențial de prelungire a vieții. Integrarea îngrijirilor paliative în 

departamentul de urgență, un loc conceput mai mult pentru a 

interveni decât a alina, este un început pentru distrugerea 

acestor bariere. Numărul de programe pilot bazate pe 

departamentele de urgență în Statele Unite continuă să 

crească, iar datele preliminare arată reduceri asociate duratei 

de spitalizare și a costurilor pe zi. Din punct de vedere al 

calității și al raportului cost-beneficiu, oferirea de servicii de 

îngrijire paliativă în departamentul de urgență, la începutul 

cursului spitalicesc, ar putea oferi un beneficiu și mai mare 

pacienților, familiilor și spitalelor decât consultarea pacientului 

internat, care apare adesea târziu în traiectoria spitalicească 

al pacientului (14,15). 

      How can palliative care be developed in the 

emergency department? 

     Palliative care is defined by the WHO as a multidisciplinary 

approach that improves the quality of life of the patient facing 

life-threatening illness and the quality of life of caregivers. 

Palliative care should be a team effort that addresses both the 

patient's and their family's problems and this team is usually 

made up of doctors, nurses, psychotherapists or hospital 

specialists to reduce symptoms and increase quality of life (1). 

     Services included in palliative care are the following: 

- Specific medical services- to identify physical, 
psychological, social and spiritual needs of the patient 
and family and to make a specific care plan for each 
patient; 

- Management of physical and emotional symptoms; 
- Nursing services; 
- Specific therapies: physiotherapy, occupational 

therapy, psychological therapy; 
- Pharmacy; 
- Social services: medical devices, financial help; 
- General information - for patients and carers on 

available services (2). 

     Palliative care is an interdisciplinary and multi-professional 

activity that adapts to the needs of the patient. Palliative care 

services and policies should offer a wide range of resources, 

such as home care, care in specialized inpatient units 

(hospice) or conventional units, day care centre or specialized 

outpatient, emergency services or “respite units”. These will be 

comprehensive and appropriate services to culturally and 

health systems, and will be oriented towards the changing 

needs of patients and their families.  

     As palliative care is not an approach that can be provided 

by a single healthcare provider, it cannot be provided by a 

single healthcare institution. To implement palliative care in its 

full sense, all structures of a country's health system are 

needed. All palliative care providers should be determined and 

communication between providers should be maintained. 

There may be variations according to a country's health 

system. These may be palliative care units, home care teams 

or consultants in hospitals, hospices, primary care providers 

and emergency departments.  

     Emergency physicians should be aware of these palliative 

care providers, especially for referring these patients from the 
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emergency department (3). Referring patients to hospice care 

is an important decision in the emergency department. Four 

steps have been suggested as assessing eligibility for hospice 

benefits, discussing hospice as a disposition plan with the 

patient's physician, assessing whether the patient's goals are 

consistent with hospice care, and hospice placement for the 

patient and their caregivers (4). 

     Palliative care in the emergency department 

      There are large gaps in the provision of palliative care in 

the outpatient setting, where there is a failure to address goals 

of care and to plan for and treat predictable crises. In addition, 

outpatient clinics and GP practices are not suited to treat pain 

or other symptoms such as vomiting or dyspnoea, as most do 

not have the capacity to provide emergency care, and if they 

do, it is only during normal working hours. The emergency 

department is often the only place that can provide necessary 

interventions (IV fluids, pain medication), as well as immediate 

access to advanced diagnostic testing 24/7.  

     It is well known that patients in need of palliative care often 

are presented to the emergency department, whether or not 

palliative care units, home care services and hospices are 

available. High rates of presentations to emergency 

departments (ER) in the last weeks of life are indicators of poor 

quality end-of-life care (5).  

     Patients come to emergency departments for relief of pain 

and other distressing symptoms. Increasingly, these patients 

are old and complex from medical point of view, requiring 

greater skills in providing palliative care services.  

     There are multiple situations for which terminally ill patients 

present to the emergency department. First, they may have 

severe and varied symptoms in the trajectory of an illness. Pain 

is the most common problem. In addition to pain, dyspnoea, 

nausea, vomiting, nutritional deficiencies, fatigue, bleeding, 

anaemia, insomnia, pruritus, constipation, fever may occur.  

     The emergency department may be an option for these 

patients for hydration, administration of intravenous 

medication, for rapid imaging accessibility. The symptoms the 

patient suffers from are often disturbing and upsetting and can 

cause anxiety for patients and caregivers. It has been found 

that many patients in advanced stages of malignancy who 

present to ER need only simple procedures such as hydration, 

urinary catheterisation and oxygen therapy.  

     Emergency departments will always be essential for 

palliative care patients, with or without palliative care units, 

hospices or palliative care consultants. The first important point 

in providing the best care is to be aware of the importance of 

palliative care in the emergency department. These types of 

patients are on a long and difficult journey. They are more 

vulnerable than other patients, therefore symptom-oriented 

assessments may not be enough for them. Emergency 

department visits can distress and exhaust vulnerable end-of-

life patients and their families, while being clinically difficult and 

time-consuming for medical staff (6). 

     Training of emergency medical staff is very important. A 

lack of training addressing palliative care in emergency 

medicine residency programs is mentioned in the literature.  

     The benefits of integrating palliative care into the 

emergency department 

     Creating a palliative care pathway in the emergency 

department provides a better match of care to patient wishes 

and can provide an improvement in patient-centred care and a 

decrease in intensity and invasiveness of care. The initiation of 

palliative care in the ER has been shown to provide multiple 

benefits in terms of timely delivery of care, promoting quality of 

life and reducing costs associated with treatments, direct 

referrals to hospice, reduced length of hospital stay, patient 

and family satisfaction.  

     It has been shown that patients who spent more time with 

home care teams had fewer emergency department 

presentations (7). Special palliative care programs in health 

care systems can reduce psychosocial stress in families as 

well as the number of 112 calls (8). 

     Some basic steps for integrating palliative care in the 

emergency department: 

- The first step is to set up an interdisciplinary working group 
to plan and lead the operation; 
- The second step is to assess the needs and resources for 
improving palliative care in the emergency department; 
- The third step is to develop an action plan to establish work 
responsibilities and a timeline; 
- Step four is engaging the whole team to create a culture of 
support for improving palliative care (9).  

     In a study by Rosenberg, an integration model called “Life 

Sustaining Management and Alternatives" is presented. It is an 

emergency palliative care program that includes a core team 

of an emergency physician and a nurse coordinator for initial 

consultation. Other team members include nutritionists, 

chaplains, psychologists, social workers, physiotherapists, 

occupational therapists and other disciplines needed to meet 

the needs of each patient. The study reports increased patient 

and family satisfaction, reduced costs, reduced intensity of 

care and reduced resuscitation rates with the LSMA program 

(10). 

     Emergency service providers, as well as the palliative care 

community, have increasingly recognized the need to provide 

palliative care services in the emergency department (11). 

Every emergency department should be organized according 

to the health care resources in the country, the resources of 

hospitals, with or without consultants or palliative units, and the 

circumstances of each emergency department. Thus, the 

methods might be different, but the aim should be to present 

high-quality care for terminally ill patients. 

     When a patient is presented to an emergency department 

the first question should be "What is the appropriate treatment 

for this patient in this particular situation?" After evaluation and 

treatment, the emergency physician, the patient, the patient's 
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family and the patient's family physician should decide the best 

option between hospice, hospital or home care.  

     Emergency physicians should have the basic competences 

related to palliative care. According to a study by Meo et al, 

these competencies are: assessing disease trajectory, 

formulating prognosis, communicating with patients and 

families, managing pain and symptoms, withdrawing or 

stopping treatments that are not in the benefit of the patient, 

advanced care planning, understanding ethical and legal 

issues. These core competencies can be added to emergency 

medicine residency programs.  

     List of solutions for providing the best palliative care in 

emergency services: 

- Arrangements that include facilities for the provision 

of palliative care that can be made within the existing 

healthcare system; 

- Training programmes that include core palliative care 

competencies to be added to residency programs; 

- Management guidelines that include emergency 

situations in palliative care can be prepared for 

emergency staff; 

- Palliative care educational materials and courses that 

can be added to continuous medical education; 

- Special palliative care teams in emergency 

departments. 

     Conclusions 

     Palliative care has shown to improve the quality of life of the 

patient and family members significantly, to reduce distressing 

symptoms, to improve the quality of care, to reduce length of 

hospital stay and healthcare costs overall, and to reduce 

mortality in case of metastases (12). 

     Institute of Medicine and National Research Council from 

Washington has highlighted many of the barriers to improving 

end-of-life care, including the historical separation of palliative 

or hospice care from potentially life-prolonging therapies (13). 

Integrating palliative care into the emergency department, a 

place designed more to intervene than to alleviate, is a start to 

breaking down these barriers. The number of emergency 

department-based pilot programs in the United States 

continues to grow, and preliminary data show associated 

reductions in hospital length of stay and per-day costs. From a 

quality and cost-benefit perspective, providing palliative care 

services in the emergency department early in the hospital 

course could provide an even greater benefit to patients, 

families, and hospitals than inpatient consultation, which often 

occurs late in a patient's hospital trajectory (14,15). 
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