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PALLIATIVE CARE IN AIDS CASES (Abstract):  

Introduction Terminal stages of AIDS must enjoy special attention and care for both patients and their 

relatives. Material and methods There were studied retrospectively case report forms of patients who died of 

AIDS in the Infectious Diseases Clinic of Iasi. In the department of HIV-infected patients of the Infectious 

Diseases Hospital of Iasi, within the last 3 years (2007-2009) there were 28 deaths, with an average of 9 patients 

per year. Most of them died of multiple organ failure, in the final stage of AIDS (10 cases), meningeal coma (5 

cases) or respiratory failure during the terminal pulmonary pneomocystosis TB (13 cases). The palliative 

therapy was conducted throughout the hospitalisation of the terminal stage. The patients who survived longer 

required psychological support from admission until they lost their state of consciousness - they were 23 in 

number, with a duration of  psychological palliation from 2 to 32 days. Objectives Establishing a team and 

protocols of palliative care for these patients. Conclusions Palliative care, in cases of terminal AIDS disease, 

must be conducted by a team including specialists in infectious diseases, in intensive care, psychologists and 

it also addresses the patients’ families. 
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INTRODUCERE 

Comunitatea internaţională îşi îndreaptă 

din ce în ce mai mult atenţia spre persoanele 

aflate în suferinţa stadiilor terminale ale 

diverselor afecţiuni cronice (neoplazii, boli 

neurologice, SIDA) pentru a uşura şi a da 

demnitatea cuvenită fiecărei persoane la 

trecerea în nefiinţă. 

În cazul bolii determinate de infectarea 

cu virusul HIV, trebuie să recunoaştem şi să 

apreciem eforturile comunităţii 

internaţionale, ale medicilor, farmaciştilor, 

oamenilor de ştiinţă implicaţi în industria 

farmaceutică, de descoperire a agenţilor 

farmacologici care au schimbat istoria 

evoluţiei bolii, astfel că dintr-o boală iniţial 

cu o speranţă de viaţă de aproximativ 3 luni, 

a devenit o boală cronică, cu o speranţă de 

viaţă de până la 20 ani. 

Posibilitatea reală a cupării replicării 

virale prin diverse mecanisme – folosirea 

inhibitorilor nucleozidici şi nonnucleozidici 

de revestranscriptază, a inhibitorilor de 

protrază şi integrază, a inhibitorilor de 

trezium, sunt armele pe care clinicianul le 

are la îndemână actualmente în România, ca 

oriunde în statele civilizate.  

 

Profil psihologic special 

În general, profilul psihologic al unui 

pacient cu boală cronică este unul special, 

iar în contextul pacienţilor HIV din ţara 

noastră, problema este cu atât mai 

complicată cu cât aceştia au un profil special 

- majoritatea au fost diagnosticaţi în 

copilărie şi şi-au dezvoltat personalitatea, au 

încercat să se integreze psihoemoţional în 

social sub semnul acestei mari poveri, boala 

cronică. 

Fenomenul de stigmatizare şi 
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marginalizare este unul nu de puţine ori 

întâlnit. De aceea este oportună o nouă 

abordare a pacientului infectat, cu atât mai 

mult cu cât aceştia au devenit adulţi, doresc 

să aibă o viaţă normală, să-şi întemeieze 

familii şi să aibă copii. 

 

Medicul curant şi echipa 

Medicul curant nu se mai găseşte singur 

în faţa pacientului, interacţionează cu acesta 

într-o echipă, alături de psiholog şi asistent 

social. Cooptarea în grupe de lucru în 

şedinţele de asistenţă psihologică a făcut ca, 

în timp, pacientul să-şi conştientizeze pe 

deplin problemele, să le înţeleagă şi să le 

depăşească. 

Nu de puţine ori am asistat la momente 

înduioşătoare de solidaritate umană din 

partea lor, a comunităţii pacienţilor infectaţi 

asistaţi în compartimentul nostru, când unul 

dintre ei era în fază terminală. Şi dacă ei o 

pot face, dacă se pot sprijini, cu siguranţă că 

noi, cei care îi îngrijim, alături de factorii 

decizionali, putem face cu mult mai mult 

pentru ei. 

În suportul psihologic, pe care îl dorim 

unul susţinut, nu este de neglijat suportul pe 

care trebuie să îl acordăm familiei aflate în 

impas în depăşirea momentelor dificile şi a 

prevenirii nevrozei de doliu. 

 

EXPERIENŢA COMPARTIMENTULUI 

NOSTRU 

În compartimentul dedicat pacienţilor 

infectaţi HIV din Spitalul Clinic de Boli 

Infecţioase Iaşi, în perioada ultimilor 3 ani 

(2007-2009) s-au înregistrat 28 de decese, 

cu o medie de 9 pacienţi pe an. Majoritatea 

acestora au decedat prin insuficienţă 

multiplă de organ, în stadiul terminal al bolii 

SIDA (10 cazuri), comă meningiană (5 

cazuri) sau insuficienţă respiratorie în cursul 

TBC pulmonar terminal pneumocistoză (13 

cazuri) – fig. 1.  

 

 
Figura 1.  

Paliaţia terapeutică s-a derulat pe toată 

perioada internării stadiului terminal. 

Pacienţii care au supravieţuit o perioadă mai 

lungă de timp au necesitat suport psihologic 

de la internare, până în momentul în care şi-

au pierdut starea de conştienţă - aceştia au 

fost în număr de 23, cu o durată a paliaţiei 

pshihologice între 2 şi 32 zile. 

Echipa implicată a fost alcătuită din 

medic curant – psiholog – asistent medical, 

la care s-a adăugat personalul de îngrijire.  

Dintre aceştia, 19 pacienţi au avut vârsta 

cuprinsă între 17-20 ani şi numai 2 vârsta 

peste 50 ani, cu o mediană a perioadei de 

internare de 10,5 zile, cu extreme între 2 zile 

şi 34 zile – fig. 2. 

CAUZE DE DECES PACIENTI HIV 2007-2009 

CLINICA DE BOLI INFECTIOASE IASI

10

5

13

SIDA COMA MENINGEANA INSUFICIENTA

RESPIRATORIE
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Figura 2. 

Pacienţii în stadiul terminal au fost izolaţi 

de ceilalţi pacienţi internaţi la momentul 

respectiv. Îngrijirile acordate au constat în 

toaleta zilnică a pacientului sau de câte ori a 

fost nevoie, asigurarea aportului de lichide şi 

caloric, combaterea febrei, a edemului 

cerebral şi nu în ultimul rând, a durerii şi 

aportul de oxigen optim. Terapia a constat în 

administrarea, uneori pe sondă nazogastrică, 

IV pe una-două linii venoase a terapiei 

etiotrope, fiziopatogenice şi de substituţie. 

Susţinerea psihologică a aparţinătorilor a 

fost un punct pe care l-am urmărit pe tot 

parcursul fazei terminale ale pacienţilor, cu 

programarea acestora şi la şedinţe ulterioare 

şi consultaţii psihologice, la care trebuie să 

recunoaştem că aderenţa a fost relativ 

scăzută. 

 

CONCLUZII 

Tendinţele viitoare sunt de perfecţionare 

a metodologiei de lucru a echipei, de aderare 

la un program pe care îl dorim naţional de 

paliaţie în infecţia HIV/SIDA, abordarea din 

perspectiva etică a acestor pacienţi, cu 

realizarea unui management corect medical 

şi psihologic, după o metodologie 

recunoscută şi adaptată. 

Paliaţia rămâne o provocare pentru 

corpul medical, pentru fiecare dintre noi, cu 

scopul de a asigura minimizarea suferinţei 

fizice şi psihice a tuturor celor implicaţi, cu 

păstrarea demnităţii şi respectului pentru 

pacientul infectat HIV. 
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