
Îngrijirea paliativă este tot mai 
cunoscută în România, ca soluție 
pentru menținerea unei cât mai 
bune calități a vieții bolnavilor 
suferind de boli cronice grave sau 
boli incurabile. Ultimii ani au adus o 
dezvoltare accelerată a numărului 
de furnizori de îngrijiri paliative atât 
în sistemul public de sănătate, cât 
și prin organizații de caritate cu 
servicii gratuite sau prin societăți 
comeciale cu servicii private plătite.
Menținerea calității serviciilor este 
esențială pentru ca noile unități 
intrate în rețeaua îngrijirilor paliative 
să se alinieze la standardele comune 

de îngrijire a pacienților cu nevoi 
complexe, diferite de cele din zona 
curativă a serviciilor de sănătate. 
Ideea realizării unui sistem de 
evaluare a furnizorilor de servicii 
specializate de îngrijiri paliative 
a stat la baza proiectului care 
și-a propus Crearea unui sistem 
național de evaluare a serviciilor 
de îngrijiri paliative pentru grupuri 
vulnerabile, proiect finanțat 
în Apelul COERENT din cadrul 
programului RO10 – program 
derulat în cadrul Mecanismului 
Financiar al Spațiului Economic 
European (SEE), 2009-2014.

ACREDITAREA 
SERVICIILOR 
DE ÎNGRIJIRI 
PALIATIVE



CE pREsupunE ACREDITAREA?

DE CE E nEvoIE DE ACREDITARE?

CE sERvICII sunT ElIgIbIlE 
pEnTRu ACREDITARE?

ACREDITAREA este procesul prin care se confirmă faptul că un serviciu de 
îngrijiri paliative demonstrează interesul și capacitatea de a acorda îngrijiri 
de calitate, care să satisfacă nevoile și așteptările pacienților suferind de 
boli cronice progresive și ale familiilor acestora.

obȚInEREA ACREDITĂRII dovedește faptul că unitatea sau serviciul de 
îngrijiri paliative dispune de resursele și competențele necesare asigurării 
unor servicii în acord cu standardele specifice paliației. Procesul de 
acreditare este necesar atât serviciilor din unități de stat, cât și din cele 
private sau de caritate/neguvernamentale.

Prin sistemul propus pot fi acreditate servicii de paliație în unități cu paturi 
sau la domiciliu, unități de sine stătătoare sau parte a unor unități sau 
complexe de servicii din sistemul public sau privat. Aceste servicii trebuie să 
indeplineacă condiții:
- Să acorde servicii paliative prin echipe interdisciplinare de profesioniști;
- Să aplice instrumente de evaluare, monitorizare si tratament specifice 

îngrijirilor paliative;
- Să dovedească preocupare constantă pentru controlul și îmbunătățirea 

calității vieții pacienților și familiilor acestora.

InFoRMAȚII suplIMEnTARE lA:
HOSPICE Casa Speranței - www.studiipaliative.ro 
Asociația Națională de Îngrijiri Paliative (ANIP) - www.anip.ro 



ETApElE ACREDITĂRII
Procesul de acreditare cuprinde următoarele etape:
pRE-vIZITA (pregătire 3-6 luni), aplicație on-line pentru furnizori
vIZITA DE EvAluARE (2-4 zile, în funcție de numărul de servicii care 
urmează să fie acreditate)
posT-vIZITA: redactarea raportului comisiei, acreditarea serviciului
Serviciile interesate pot obține gratuit ”Ghidul de evaluare” și alte informații 
suplimentare (www.anip.ro)

CInE EFECTuEAZĂ ACREDITAREA?
Începând cu anul 2017 acreditarea serviciilor de paliație din unități cu paturi 
sau la domiciliu se face în mod voluntar prin Asociația Națională de Îngrijiri 
Paliative (ANIP). 
Odată cu dezvoltarea de către Autoritatea Națională de Management al 
Calității în Sănătate (ANMCS) a metodologiilor de acreditare pentru alte 
servicii medicale decât cele spitaliceşti, sistemul va fi preluat și adaptat spre 
aplicare la nivel național pentru toate serviciile de paliație.



Proiectul a fost realizat de HOSPICE Casa Speranței în parteneriat cu 
Institutul Regional de Oncologie Iași si Spitalul Municipal ”Dr.Cornel Igna” - 
Câmpia Turzii. Primele servicii care s-au oferit să testeze sistemul și să se 
supună voluntar procesului de acreditare au fost:
•	 Institutul	Regional	de	Oncologie	Iași	–	Compartimentul	de	Îngrijiri	

paliative
•	 Spitalul	Municipal	Câmpia	Turzii	–	Compartimentul	de	Îngrijiri	paliative
•	 Hospice	Casa	Soarelui	Constanța	–	Unitate	cu	paturi	de	paliație
•	 Hospice	Emanuel	Oradea	–	Îngrijiri	paliative	la	domiciliu
•	 HOSPICE	Casa	Speranței	(Brașov	și	București)	–	Unități	cu	paturi	(adulți	și	

copii) și Îngrijiri paliative la domiciliu (adulți și copii)

www.eeagrants.org   •   www.granturi-corai.ro

Valoare proiect – 582.321 lei
Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, 
program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de 
Fondul Român de Dezvoltare Socială
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială 
a FRDS şi a Granturilor SEE 2009 – 2014; Întreaga răspundere asupra 
corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor.

HospICE Casa speranței brașov
Str. Sitei nr. 17A, Braşov, 500074
T. +40 268 474 405 / +40 372 730 114
F. +40 268 474 467
hospice@hospice.ro


