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ȘTIRI 
 

        Masterclass virtual internațional în competențe de 

comunicare organizat în România 

     Se întâmplă adesea ca pacienții care ajung să aibă nevoie 

de îngrijiri paliative să povestească ce impact devastator a avut 

diagnosticul de boală incurabilă asupra lor. Un astfel de 

diagnostic poate să frângă aripi și să provoace pagube 

ireversibile. Și atunci este mai mult decât necesar ca 

specialiștii în paliație să fie pregătiți și în zona de comunicare. 

Deși nu ei sunt cei care pun diagnosticul, ei sunt cei care 

trebuie să dea vești familiei, să ofere informații și sprijin. 

     Maratonul comunicării pentru specialiștii în paliație este un 

eveniment care a reunit în zilele de 16-17 iunie și 23-24 iunie 

2022, 85 de clinicieni din 12 țări, dornici să afle noutăți și tehnici 

din domeniul comunicării și să împărtășească experiențe. 

Acesta este primul masterclass virtual internațional în 

competențe de comunicare organizat în țara noastră. 

     Pentru a elimina barierele ce țin de comunicarea într-o 

limbă străină, pentru o mai bună înțelegere a noțiunilor 

predate, participanților li s-a oferit posibilitatea de a comunica 

în limba natală în grupurile mici, acestea fiind facilitate de 

profesioniști cu experiență în paliație din cele 12 țări: Armenia, 

Albania, Bulgaria, Cipru, Cehia, Georgia, Grecia, Ungaria, 

Italia, Polonia, România și Serbia. 

     Câteva dintre temele abordate: 

- Comunicarea eficientă în paliație; 
- Comunicarea diagnosticului și a prognosticului în 

mod eficient; 
- Comunicarea cu familia și aparținătorii; 
- Comunicarea cu echipa; 
- Gestionarea conflictelor. 

     Masterclass-ul a fost organizat de Universitatea 

Transilvania din Brașov și a fost susținut de Prof. Dr. Frank 

Ferris și Prof. Dr. Daniela Moșoiu. 

     Suport și consiliere pentru 8 centre pilot de îngrijiri 

paliative 

     Opt centre pilot de îngrijiri paliative (IP) în ambulatoriu și la 

domiciliu vor primi suport și consiliere prin proiectul PalPlan, 

coordonat de Ministerul Sănătății din România, alături de alți 4 

parteneri: Autoritatea Națională de Management al Calității în 

Sănătate, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Casa 

Națională de Asigurări de Sănătate, Fundația HOSPICE Casa 

Speranței (Creșterea capacității instituționale pentru 

dezvoltarea națională coordonată a îngrijirilor paliative și 

îngrijirilor la domiciliu / SIPOCA 733 / MySMIS 129439). 

 

     Opt județe, respectiv spitale, din toate regiunile de 

dezvoltare ale României au fost selectate, pe baza unor criterii 

clar definite (nr. estimat de pacienți cu nevoi de IP 4000-5000 

pacienți, existența personalului instruit, gradul de acoperire a 

nevoii de îngrijire paliativă prin servicii existente etc) pentru a 

deveni centre pilot de îngrijiri paliative în ambulatoriu și la 

domiciliu:  

1. Spitalul Clinic Județean Târgu Mureș, MS/ Centru 
2. Spitalul Județean de Urgență Ploiești, PH/ Sud 
3. Spitalul "Prof Dr. Irinel Popescu" Băilești, DJ/ Sud-Vest 
4. Spitalul Municipal Vatra Dornei, SV/ Nord-Est 
5. Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu"  
Timișoara, TM/ Vest 
6. Spitalul Obstetrică Ginecologie "Buna Vestire" Galați, GL/ 
Sed-Est 
7. Spitalul Municipal Turda, CJ/ Nord- Vest 
8. Spitalul Municipal Curtea de Argeș, AG/ Sud 

     Unitățile sanitare vor beneficia de suport și consiliere în 

cadrul proiectului – consultanță în recrutarea personalului, 

acces la instruire de specialitate, dezvoltare profesională prin 

monitorizare clinică lunară, precum și dotarea 

corespunzătoare a centrelor, conform Ghidului de dotări. 

Finanțarea activității centrelor pilot în timpul și după finalizarea 

proiectului PalPlan se va face prin contract cu CNAS, conform 

Contractului Cadru 2021-2022 / 2022-2023. 

     De ce proiectul PalPlan sprijină dezvoltarea de servicii 

specializate de îngrijiri paliative în AMBULATORIU și la 

DOMICILIU? 

- Doi din trei pacienți preferă să fie îngrijiți în ambulatoriu și la 

domiciliu (EAPC, octombrie 2021). Cu toate acestea în 

România numărul furnizorilor de astfel de servicii a scăzut sau 

a rămas mult sub necesar, fără alocare financiară adecvată 

(2017 - 17 furnizori IPD, 2019 9 furnizori IPD, numai ONG-uri 

și SRL-uri). 

- În România aproximativ 176.156 persoane au nevoie anual 

de îngrijiri paliative. Gradul de acoperire a nevoii de îngrijire 

paliativă în anul 2019 a fost de 18,71%. Doar 5,20% din 

beneficiarii îngrijirilor paliative au fost îngrijiți la domiciliu si 

4,84% au primit consultații în ambulatoriu. (Analiza situației 

furnizorilor de îngrijiri paliative din România). 

- Îngrijirea paliativă în ambulatoriu de specialitate și la domiciliu 

poate conduce la decongestionarea spitalelor de acuți, 

binevenită mai ales în context pandemic. În plus, reduce 

costurile, altfel ridicate din UPU și din secțiile de acuți. 

- Îngrijirea la domiciliu extinde capacitatea de îngrijire 

spitalicească în comunitate și asigură continuitatea îngrijirii. 

- Ambulatoriul asigură continuitate în îngrijirea pacienților pe 

parcursul evoluției bolilor cronice progresive și pentru 



      
  

Vol 15 / Nr 3 / Iulie 2022 https://www.paliatia.eu 

 
 
 

ISSN 1844 – 7058 58 © Mediadomexpress.srl 

 

monitorizarea acestora în stadiile relative stabile de boală, 

când nu au nevoie de internare sau de îngrijiri paliative la 

domiciliu. 

     De ce proiectul PalPlan sprijină dezvoltarea de centre pilot 

pentru fiecare dintre cele 8 regiuni ale României? 

- Pentru a asigura acces egal la servicii de sănătate/îngrijiri 

paliative, tuturor românilor, indiferent de stadiul de dezvoltare 

economică al regiunii în care își au domiciliul. 

- Pentru a colecta date în mod uniform din toate regiunile, în 

vederea elaborării politicilor de sănătate bazate pe evidențe și 

a unor proiecții bugetare realiste care vor sta la baza 

Programului Național de Îngrijiri Paliative care va fi funcțional 

din 2024. 

- Obiectiv național: “Creşterea procesului de acoperire a 

populaţiei cu servicii de bază cum ar fi asistenţa de urgenţă, 

creşterea cu 50% a accesului la servicii de asistenţă medico-

sanitară (îngrijiri pe termen lung) a populaţiei de vârsta a treia, 

creşterea acoperirii cu servicii paliative la 60% din necesar şi 

cu servicii de asistență de psihiatrie comunitară la 70% din 

necesar”(Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a 

României “Orizonturi 2013-2020-2030”). 

- Obiectiv național “Dezvoltarea îngrijirilor paliative - 

componentă a tratamentului integrat în cadrul îngrijirii continue 

pe parcursul vieții”(Rezoluția OMS 67.19 / 23 mai 2014). 

      NEWS 

      International virtual masterclass in communication 

skills organised in Romania 

     It is often the case that patients who end up needing 

palliative care recount the devastating impact their diagnosis 

of an incurable disease has put on them. Such a diagnosis can 

break wings and cause irreversible damage. And then it is 

more than necessary for palliative care specialists to be 

prepared in the area of communication as well. Although they 

are not the ones who make the diagnosis, they are the ones 

who have to bring the news to the family, provide information 

and support. 

     The Communication Marathon for Palliative Care 

Professionals is an event that brought together 85 clinicians 

from 12 countries on 16-17 June and 23-24 June 2022, eager 

to learn about new communication techniques and share 

experiences. This is the first international virtual masterclass in 

communication skills organised in Romania. 

     In order to remove the barriers of communicating in a 

foreign language and for a better understanding of the 

concepts taught, participants were offered the opportunity to 

communicate in their native language in small groups, 

facilitated by experienced professionals in palliative care from 

the 12 countries: Armenia, Albania, Bulgaria, Cyprus, Czech 

Republic, Georgia, Greece, Hungary, Italy, Poland, Romania 

and Serbia. 

     Some of the topics covered: 

- Effective communication in palliative care; 
- Communicating diagnosis and prognosis effectively; 
- Communication with family and carers; 
- Communication with the team; 
- Conflict management. 

     The Masterclass was organized by Transilvania University 

of Brasov and was taught by Prof. Dr. Frank Ferris and Prof. 

Dr. Daniela Moșoiu. 

     Support and advice for 8 pilot outpatient and home-

based palliative care 

     Eight pilot outpatient and home-based palliative care (PC) 

centres will receive support and advice through the PalPlan 

project, coordinated by the Romanian Ministry of Health, 

together with 4 other partners: National Authority for Quality 

Management in Health, Ministry of Labour and Social 

Protection, National Health Insurance House, HOSPICE Casa 

Speranței Foundation (Increasing institutional capacity for 

coordinated national development of palliative and home care 

/ SIPOCA 733 / MySMIS 129439). 

     Eight counties or hospitals, each of them representing a 

region in Romania, were selected, based on clearly defined 

criteria (estimated number of patients with PC need over 4000-

5000 patients, presence of trained staff, degree of coverage of 

palliative care needs by existing services, etc.) to become pilot 

centres for outpatient and home-based palliative care:  

1. Târgu Mureș County Clinical Hospital, MS/ Centre 
2. Ploiesti Emergency County Hospital, PH/ South 
3. Hospital "Prof Dr Irinel Popescu" Băilești, DJ/ South-West 
4. Vatra Dornei Municipal Hospital, SV/ North-East 
5. "Pius Brînzeu" Emergency County Clinical Hospital 
Timisoara, TM/ West 
6. ”Buna Vestire" Obstetrics and Gynaecology Hospital 
Galati, GL/ Sed-Est 
7. Turda Municipal Hospital, CJ/ North-West 
8. Curtea de Argeș Municipal Hospital, GA/ South 

     These units will receive support and advice, i.e. consultancy 

in staff recruitment, access to specialist training, professional 

development through monthly clinical mentoring, as well as 

adequate equipment of the centres, according to the 

Equipment Guide. The funding of the pilot centres activity 

during and after the completion of the PalPlan project will be 
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done through a contract with National Health Insurance House, 

according to the 2021-2022 / 2022-2023 Framework Contract. 

     Why the PalPlan project supports the development of 

specialised palliative care services in the AMBULATORY and 

at HOME? 

- Two out of three patients prefer to be cared in outpatient or 

at home care (EAPC, October 2021). However, in Romania the 

number of providers of such services has decreased or 

remained far below what is needed, without adequate financial 

allocation (2017 - 17 HPC providers, 2019 - 9 HPC providers, 

only NGOs and LLCs). 

- In Romania approximately 176,156 people need palliative 

care annually. The degree of coverage of the need for palliative 

care in 2019 was 18.71%. Only 5.20% of palliative care 

beneficiaries were cared at home and 4.84% received 

outpatient consultations (Analysis of palliative care providers 

in Romania). 

- Palliative care in specialist outpatient clinics and at home can 

lead to decongestion of acute hospitals, especially welcome in 

a pandemic context. In addition, it reduces high costs in the 

ICU and acute wards. 

- Home care expands the capacity of hospital care in the 

community and ensures continuity of care. 

- Outpatient clinics provide continuity of care for patients 

throughout the trajectory of the progressive chronic diseases 

and for monitoring patients in the relatively stable stages of 

illness, when they do not need hospitalisation or palliative care 

at home. 

     Why the PalPlan project supports the development of pilot 

centres for each of Romania's 8 regions? 

- To ensure equal access to health services/palliative care for 

all Romanians, regardless of the stage of economic 

development of the region where they live. 

- To collect data uniformly from all regions in order to develop 

evidence-based health policies and realistic budget projections 

that will form the basis of the National Palliative Care 

Programme that will be operational from 2024. 

- National objective: "Increase the coverage of the population 

with basic services such as emergency care, increase by 50% 

the access to health care services (long term care) of the 

elderly population, increase the coverage of palliative services 

to 60% of the need and of community psychiatry services to 

70% of the need" (National Strategy for Sustainable 

Development of Romania "Horizons 2013-2020-2030"). 

- National objective "Development of palliative care - a 

component of integrated treatment in continuing care 

throughout the life course"(WHO Resolution 67.19 / 23 May 

2014). 

 

 

 


