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Îngrijirea paliativă
de bază este
standardul minim
de îngrijiri paliative
care trebuie oferit
pacienților cu boli
cronice progresive.

“Acum pot să previn apariția complicațiilor
la pacient, nu-l mai pun pe drumuri inutil,
pot să-i ușurez suferințele, ajut familia în
accesarea drepturilor sociale și am
mulțumirea că am făcut totul pentru
pacientul pe care îl cunosc de ani de zile.”
MF cu competențe în îngrijire paliativă de bază.

—

Până în 2021, aproape
60.000 din bolnavii cu
cancer din România ar
putea primi îngrijiri
paliative de bază de la
medicii lor de familie.

—

În următorii 5 ani, jumătate din medicii de
familie din țară ar trebui să se înroleze în
programul de instruire pentru îngrijire paliativă
de bază, înțelegând atât beneficiile de dezvoltare
profesională cât și șansa de îmbunătățire a
percepției în societate a efortului lor profesional.

Înițierea îngrijirii paliative de bază prin medicul de familie, funcționează de ani de zile în țări precum Elveția și a fost
testată în România sub coordonarea HOSPICE Casa Speranței, în cadrul proiectului-pilot româno-elvețian, timp de un
an de zile, de 26 de medici care au evaluat 286 de pacienți cu cancer și au aplicat aceste intervenții la 147 de pacienți.
www.infopaliatie.ro
Găsești broșuri și materiale video care ajută pacienții în
autoîngrijire iar familiile acestora să-i înțeleagă și să-i sprijine.

www.youtube.com/user/infopaliatie
Ascultă mărturii ale pacienților, aparținătorilor și medicilor de
familie care au primit și au oferit îngrijire paliativă de bază.

HOSPICE Casa Speranței
0728 13 00 81 • cshospice@hospice.ro
Solicită Ghidul de îngrijiri paliative de bază și înscrie-te pe
lista de așteptare pentru cursul de îngrijire paliativă de bază.
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Costurile pentru instruirea medicilor
de familie în îngrijiri paliative sunt
prevăzute în Programul pentru
Reformă în Sănătate 2015- 2020,
finanțat prin Banca Mondială.

Proiect co-finanțat de Elveția prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Pentru informații oficiale despre Programul de Cooperare
Elvețiano-Român vizitați: www.swiss-contribution.ro și www.swiss-contribution.admin.ch/romania. Acest material nu reflectă în mod necesar poziția Guvernului Elveției.
Responsabilitatea pentru conținutul său revine în întregime fundației HOSPICE Casa Speranței.

www.hospice.ro

www.medianresearch.ro

www.kssg.ch

