
 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

HOSPICE Casa Speranței organizează ca  
Centru de Excelență în Nursing în domeniul Îngrijirii Paliative  

pentru Europa Centrala și de Est,  
primul curs internațional de Nursing Lidership, la Brașov: 23- 27 septembrie 2014 

 
CONFERINȚĂ DE PRESĂ 

23 septembrie 2014, ora 11:00  
Hotel CUBIX, Bdul Saturn nr 47, Brașov 

 
Invitați: Catharine Grimes- Director al Bristol-Myers Squibb Foundation SUA; RN, MN, FPCN Pam 
Malloy- ELNEC End-of-Life-Nursing-Education Project Director, American Association of Colleges of 
Nursing (AACN) SUA. 
 
Participanți din partea HOSPICE Casa Speranței: Conf. Dr. Daniela Moșoiu- Universitatea 
"Transilvania" Brașov, Facultatea de Medicină, Director Dezvoltare Natională și Programe de 
Educație; As. Med. Lic. Nicoleta Mitrea- Director Educație și Dezvoltare Națională- Nursing 
HOSPICE Casa Speranței și coordonator al Centrului de Excelență în Nursing în domeniul Îngrijirii 
Paliative pentru Europa Centrala și de Est; Laura Iosub- PR Educație și Dezvoltare Națională, 
Mălina Dumitrescu- Director Programme & PR Educație și Dezvoltare Națională. 
 

 

Fundatia HOSPICE Casa Speranței, furnizor de îngrijiri paliative pentru pacienți și de 
educație pentru profesioniștii din serviciile de îngrijiri paliative organizează primul curs 
internațional de Nursing Leadership, în limba engleză, ca activitate în cadrul Centrului de 
Excelență în Nursing în domeniul Îngrijirii Paliative pentru Europa Centrala și de Est.  
 
Ca urmare a experienței acumulate în cei 17 ani de funcționare a programului educațional și în 
mod special pentru efortul depus la nivel național și internațional pentru dezvoltarea nursingului în 
paliație,  echipa HOSPICE Casa Speranței a primit în 2011 premiul de excelență în cadrul 
Programului End-of-Life-Nursing-Education din partea City of Hope and Beckman Research 
Institute și American Association of Colleges of Nursing din Statele Unite ale Americii. Experiența 
și calitatea actului educațional prestat de trainerii HOSPICE Casa Speranței și cei peste 5.000 de 
asistenți medicali instruiți (din Romania și din alte 18 țări), recomandă organizația noastră pentru 
coordonarea acestui proiect european de anvergură: Centrul de Excelență în Nursing în 
domeniul Îngrijirii Paliative  pentru Europa Centrala și de Est.  
 
Din 2010 Bristol-Myers Squibb Foundation, prin Bridging Cancer Care™ initiative, s-a concentrat 
pe creșterea rolului asistenților medicali care îngrijesc bolnavii cu cancer din în Cehia, Ungaria, 
Polonia, România și Rusia. În acest scop, trei Centre de Excelență, în România, Cehia și Rusia își 
concentrează eforturile pentru a completa educația și a crește capacitatea asistenților medicali de 
a oferi îngrijire de calitate pentru pacienți. Unul dintre aceste trei Centre de Excelență în Nursing în 
domeniul Îngrijirii Paliative  pentru Europa Centrala și de Est este coordonat de HOSPICE Casa 
Speranței. 
 
Începând cu luna martie a acestui an asistenți medicali cu experiență și responsabilități 
manageriale în servicii de paliație, din 5 țări europene au putut aplica pentru a beneficia gratuit de 
un loc în Programul de Lidership Transformațional care oferă:  



 

 

- Un curs intensiv de lidership, cu durata de 5 zile (la Brașov) 
- Mentorat la distanță, în planificarea și derularea unui proiect în serviciul de paliație în care 

lucrează, timp de un an de zile; 
- Evaluări ale proiectelor în derulare, la 6 luni și la 12 luni; 

 
În urma procesului de recrutare finalizat în august 2014 au fost selectați 20 de asistenți medicali 
din  Albania, Armenia, Grecia, Ungaria, Rusia, Serbia și România, care sunt prezenți în săptămâna 
23-27 septembrie 2014, la Brașov, hotel CUBIX, pentru un curs intensiv, cu timp de predare de 7 
ore pe zi. Lectorii americani și români vor susține sesiuni de comunicare, management, lucrul în 
echipă și advocacy. Cursanții vor putea asimila cele învățate în propriile proiecte care au ca scop 
final dezvoltarea nursingului în serviciile de paliație. 
 
Bristol-Myers Squibb (BMS) Foundation din SUA contribuie din anul 2010 la finanțarea programului 
de educație în îngrijiri paliative pentru asistenți medicali, iar din 2014 a devenit finanțator al 
Centrului de Excelență în Nursing coordonat de HOSPICE Casa Speranței. 
 
Din octombrie 2012, cu sprijinul financiar al BMS Foundation, HOSPICE Casa Speranței a facut 
demersuri pentru recunoașterea îngrijirii paliative ca specialitate pentru asistenții medicali din 
România, a oferit instruire de bază în îngrijiri paliative pentru 1.100 asistenți medicali, a editat și 
distribuit gratuit 500 de exemplare a Ghidului de îngrijiri paliative pentru familii și personal de 
îngrijire. 
 
Mai multe informații și materiale de prezentare din proiect găsiți pe site-ul educațional al fundației: 
http://www.studiipaliative.ro/bms-centru-de-excelenta-asistenti-medicali/ . (Proiect co-finanțat 
printr-un grant din partea Bristol Myers Squibb Foundation, SUA prin intermediul Bridging Cancer 
Care Initiative pentru Europa Centrala și de Est ) 

 
 
 
Pentru mai multe informații vă rugăm apelați la: 
Laura Iosub, PR Educație și dezvoltare, 0728 130081, laura.iosub@hospice.ro  
Mălina Dumitrescu, Director Programe/PR, 0728 130090, malina.dumitrescu@hospice.ro 
HOSPICE Casa Speranței, Brașov 
 
 
****** 
HOSPICE Casa Speranței, organizație non-profit înființată în 1992 la Brașov, a introdus conceptul de îngrijire 
paliativă în România. HOSPICE este cea mai mare fundație de la noi, care oferă gratuit servicii specializate 
de acest tip.  

Organizația își desfășoară activitatea în Brașov și București, având în grijă copii  și adulți diagnosticați cu boli 
incurabile. HOSPICE a dezvoltat servicii complete de îngrijire paliativă, care sunt oferite în centre de zi, 
ambulatorii și unități proprii pentru internare, la domiciliul pacienților și în spitalele partenere. 

HOSPICE Casa Speranței dezvoltă îngrijirea paliativă la nivel național și internațional prin informare, prin 
programe educaționale dedicate profesioniștilor, pacienților și comunității și prin îmbunătățirea legislației în 
materie.   

Organizația este unul dintre cele șapte modele de îngrijire paliativă recunoscute la nivel mondial și este 
Centru de Excelență pentru Europa de Est și Asia Centrală.  

Pentru mai multe informatii, vizitati www.hospice.ro , www.studiipaliative.ro , www.infopaliatie.ro.  
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