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MediClin integrează Prevenire | Boli acute | Terapie | Asistenţă
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Clinică pentru medicină paliativă

Clinica noastră pentru medicină paliativă constă dintr-o secţie 
paliativă având strânsă legătură cu toate celelalte secţii de  
diagnosticare şi de terapie ale Clinicii MediClin Robert Janker, de 
exemplu departamentele de specialitate de radiologie şi de  
radioterapie şi chimioterapie paliativă. Mai mult, clinica pentru 
medicină paliativă cooperează cu servicii şi aparatură calificată în 
reţeaua regională pentru asistenţă paliativ medicală şi de îngrijire.

Ce înseamnă medicină paliativă?
Medicina paliativă se dedică tratării şi asistenţei pacienţilor care 
suferă de o boală incurabilă, progrediente şi avansate, având 
aşteptare de viaţă limitată. 
Scopul este de a atinge sau de a menţine cea mai bună calitate de 
viaţă posibilă pentru cei rău bolnavi. Aici se poate număra  
tratamentul complex, competent al simptomelor fizic şi psihic  
insuportabile, dar şi sprijinul în probleme şi întrebări sociale şi 
spirituale. Medicina paliativă cuprinde şi asistenţă şi sprijin pentru 
rudele pacienţilor rău bolnavi.

Filozofia noastră
Terapia durerilor, controlul simptomelor, fizioterapia, asistenţă 
psihosocială şi spirituală/sufletească se adaptează nevoilor  
individuale ale pacienţilor noştri. Obiectivele terapiei sunt discutate 
împreună cu pacienţii şi – dacă se doreşte – cu rudele acestora. 
Formarea continuă, comunicarea deschisă şi sinceră, empatia şi 
respectul faţă de demnitatea omului sunt temeliile muncii noastre. 
Noi avem timp pentru pacienţii noştri şi pentru rudele lor.

Echipa
Echipa noastră multiprofesională în medicina paliativă constă din 
medici specialişti, asistenţi, psihooncologi, psihoterapeuţi, asistenţi 
sprirituali şi asistenţi sociali, excelent calificaţi. Colaboratorii  
voluntari întregesc echipa.

Preluarea costurilor 
Cheltuielile de tratament sunt preluate de casele de asigurări  
medicale legale şi private.

Clinică pentru medicină paliativă

Secţia paliativă
Pacienţilor le stau la dispoziţie saloane spaţioase cu un singur  
pat şi baie anexată, televizor şi telefon. Saloanele sunt aranjate 
modern şi comfortabil. Oaspeţii îşi găsesc locul în colţul aranjat  
cu masă şi scaune, având vedere asupra Muntelui Venus.  
Pentru rude există posibilitatea de a înnopta în salonul pacientului. 
Chiar şi bucătăria noastră poate fi folosită de pacienţi pentru a  
se întâlni cu oaspeţii. Spaţiul separat permite retragere liniştită.

Internarea
Internarea staţionară are loc cu acordul celor vizaţi. Solicitările  
pot fi efectuate de către pacient însuşi, de către medicul curant,  
de rude, de asistentul spiritual şi de alte persoane. Este necesară  
o spitalizare staţionară prin intermediul medicului curant –  
cu excepţia pacienţilor care deţin asigurare medicală privată.  

Cel mai des întâlnite motive pentru o internare staţionară sunt: 
• dureri 
 simptome apăsătoare precum greaţă, vomă,  
 insuficienţă respiratorie, nelinişte, teamă 
• optimizarea tratamentului rănilor  
• probleme psihice şi sociale 

Externarea 
Obiectivul nostru este de a externa pacientul din nou în mediul  
său de acasă. Dacă nu este posibil acest lucru, de comun acord  
cu pacientul şi rudele sale se  va organiza externarea într—un 
mediu adecvat, de ex. un ospiciu.  Echipa noastră coordonează  
tot ceea ce este necesar pentru externare şi garantează un transfer 
fără dificultate.




