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TELEFONUL 
PACIENTULUI
HOSPICE

* Număr cu taxă normală apelabil din 
   orice reţea, disponibil pentru pacienţii 
   aflaţi în evidenţa HOSPICE Casa Speranţei,  
   precum și pentru aparţinătorii care îi au în grijă. 

APELAŢI
de luni până vineri
după  16:00 până la 07:30,
sâmbătă și duminică la orice oră 

HOSPICE Casa Speranţei pune la dispoziţie 
gratuit următoarele servicii de îngrijiri paliative: 

     •  Îngrijire la domiciliu (Brașov, Făgăraș, 
         Zărnești, București)
     •  Unitate cu paturi (Brașov)
     •  Cabinet de consultații (Brașov, Făgăraș, 
         București)
     •  Centru de zi (Brașov)
     •  Helpline (Brașov) - din 2014 

HOSPICE Brașov
Str. Sitei Nr. 17A
500074 - România
T. +40 268 474 405 
    +40 372 730 114
hospice@hospice.ro

HOSPICE Făgăraș
Spitalul Municipal 
“Dr. Aurel Tulbure”
Str. Ghioceilor nr. 1
505200 - România
T. +40 268 281 177

HOSPICE Zărnești
Spitalul 
“Dr. Tiberiu Spârchez”
Str. Policlinicii Nr. 12
505800 - România
T. +40 771 440 783 

HOSPICE București
Str. Fetițelor nr. 26 
Sector 3 Bucuresti 
030687 - România
T +40 372 706 210
ciphospice@hospice.ro

Serviciul judeţean de consultanţă telefonică 
helpline implementat în cadul proiectului-pilot 
„O viaţă de calitate pentru persoanele cu boli 
incurabile: informare, instruire, consulţă” (CSS09).

Proiect co-�nanţat printr-un grant din partea 
Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene 
pentru Uniunea Europeană extinsă.

www.hospice.ro

0377 *** ***
oferă prin asistente medicale HOSPICE 
sfaturi calificate pentru:

• Simptome necontrolate (durere, greaţă, 
  vărsături, lipsă de aer etc.)

• Îngrijire (alimentaţie, hidratare, îngrijirea 
  cavităţii bucale, îngrijirea tegumentului)

• Administrarea tratamentului

• Alte informaţii legate de 
   funcţionarea serviciilor  

SERVICIUL JUDEŢEAN DE 
CONSULTANŢĂ TELEFONICĂ 
HELPLINE

Serviciul este în faza „pilot” și funcţionează 
cu o asistentă medicală pe schimb, care poate 
gestiona maxim două apeluri concomitent.  
De aceea, vă rugăm să aveţi înţelegere și 
să reluaţi apelul dacă este nevoie.



Centrul de Informare 
ONLINE

Pe acest website accesaţi informaţii, broșuri și 
materiale video despre îngrijirea paliativă, 
pe teme precum: 
     • îngrijire
    • consiliere
   • asistenţă socială
   • spiritualitate

Broșurile pot fi obţinute și în format printat, 
de la sediul HOSPICE Casa Speranţei.

info@hospice.ro

La această adresă de email puteţi adresa întrebări 
legate de serviciile HOSPICE Casa Speranţei sau
în general despre îngrijirea paliativă. 
Veţi primi un răspuns în maxim 72 de ore.
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www.infopaliatie.ro

Îngrijirea Paliativă dă calitate vieţii bolnavului 
incurabil prin tratamentul durerii și controlul 
simptomelor datorate bolii și tratamentelor 
agresive, dar asigură și asistenţă socială, 
consiliere psihologică și spirituală, atât pentru 
cel bolnav, cât și pentru familia sa. 
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