
EXPOZITIA CĂLĂTOARE 

Tezaurul cu povești ale celor care 

TRĂIND CU BOALA 
se luptă cu ea, având alături echipa hospice 

Imagini și texte 

ale pacienților HOSPICE Casa Speranței 

(Proiectul Photovoice: “Traind cu boala”, 2013) 



Când ești pe targă...  
Anișoara, 50 ani, pacientă HOSPICE 



Ne dorim ca Petruț să ajungă să poată mânca și el cu lingura și 
furculița, cu noi la masă. 
Mama lui Petruț, 2 ani jumătate, pacient HOSPICE  
 
Petruț s-a născut cu sindrom Down și a suferit, la scurt timp după naștere, o 
complicată operație pe cord. Nu știe să mestece mâncarea, mama lui îl hrănește prin 
sonda naso-gastrică. 



Amorţeala mâinilor mă face dependentă de soţ. Nu pot să mă 
îmbrac, să-mi pregătesc mâncarea, să mă spăl, pentru că nu simt 
lucrurile şi le scap din mână. Mereu depind de soţul meu şi mă 
doare pentru că simt că îl chinui şi pe el. 
Valeria, 64 ani, pacientă HOSPICE  



Goblen făcut cu mâinile mele. Când eram sănătoasă, cusutul mă 
relaxa. Acum mă uit la goblenul ăsta şi îmi amintesc de vremurile în 
care eram sănătoasă. 
Valeria, 64 ani, pacientă HOSPICE  



Rugăciunea zilnică 
mă ajută. Asta 
simt!  
Rămurica de 
busuioc sfințit... 
S-a uscat, dar nu 
mă îndur s-o 
arunc. 
Stelian, 60 ani, 
pacient HOSPICE  



Dumnezeu 
întelege cel mai 
bine neputințele 
mele și este 
mereu alături de 
mine prin îngerul 
meu păzitor!  

Mama lui Petruț, 2 ani 
jumătate, pacient 
HOSPICE 



Pisoiul ăsta mi-a făcut viața frumoasă și 

m-a ajutat să scap de depresie. 
Lăcrămioara, 30 ani, pacientă HOSPICE 



Important pentru mine? Ea.  

E singura care mi-a rămas, dintre zeci de 

prieteni…  
Laura, 37 ani, pacientă HOSPICE 



Drumul de la școală acasă: 2 kilometri...  
Robert, 12 ani, pacient HOSPICE 



Îmi doresc să merg la școală, la serviciu și, într-o zi, să fiu 
mireasă.  
Cristina, 5 ani, pacientă HOSPICE 



Liliana, mama Cristinei ni se destăinuie într-un interviu.  
Nu trebuie decât să o ascultăm. 
Dupa aceea, să ne ascultăm inima. E prea mult? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fKY8CoJ56Ac&noredirect=1#t=12 

https://www.youtube.com/watch?v=fKY8CoJ56Ac&noredirect=1


Când mâinile mele lucrează, nu mă mai gândesc la boală. Sunt înconjurat de 
viață - de plantele mele dragi. Este colțul meu preferat, în care fac lucruri mici, 
cu migală. Este ceea ce am descoperit că știu să fac, în Centrul de Zi de la 
HOSPICE. 
Nicolae, 61 ani, pacient HOSPICE 



Aici sunt înconjurat de 
prieteni. Ei fac tot ce nu pot 
face eu cu mâinile mele. Nu 
le iese totul perfect, ca și 
această poză, dar îmi fac 
zilele frumoase. 
Dani, 16 ani, pacient HOSPICE 



Fata mea a fost un copil normal. Totul s-a schimbat 
însă în ziua în care am aflat că are o tumoră 
cerebrală. De la operație, Carmen trăiește prin mine. 
mama lui Carmen, 22 de ani, pacientă HOSPICE 



Sunt chipurile mele dragi. Sunt cele 
pe care le privesc în fiecare 
dimineața și care îmi dau putere să 
lupt cu boala.  
Ștefania, 52 ani, pacientă HOSPICE 



Mi-e drag drumul ăsta, cu miros de fân și 
frunze. E drumul meu spre acasă. 

 
Cosmina, 12 ani, pacientă HOSPICE  

 
Cosmina a avut tumoră cerebrală. A trecut cu 

bine de operație și continuă să meargă pe jos la 
școală, câțiva kilometri prin pădure, în fiecare zi. 



Scările astea nu o să mă oprească să 
îmi duc fata la școală!  
mama Anei-Maria de 12 ani, pacientă HOSPICE 
 
Boala a imobilizat-o pe Ana-Maria în scaunul 
cu rotile. Mama ei continuă să o ducă zilnic în 
brațe, două etaje, și acum, când Ana-Maria nu 
mai este un copil. 



Când face crize, noi ȋl ținem 
de frunte şi ținem şi mânuțele 
să nu mai tremure, ȋl ținem 
lângă noi aşa, vorbim cu el, 
poate să dureze un minut, 
cinci secunde, două secunde. 
tatăl lui Sebastian, 5 ani, pacient 
HOSPICE 
 
Sebastian s-a născut cu 
hidrocefalie, iar operațiile pe care 
le-a suferit, i-au salvat viața, dar 
nu i-au redat pe deplin sănătatea. 



Vă mulțumim pentru răbdarea de a viziona 

EXPOZIȚIA CĂLĂTOARE 

Tezaurul cu povești ale celor care 

TRĂIND CU BOALA 
se luptă cu ea, având alături echipa hospice 

EXPOZIȚIA CĂLĂTOARE a fost realizată în cadrul proiectului  

“O viatață de calitate pentru persoanele cu boli incurabile: 

informare, instruire, consultanță” (CSS09), co-finanțat printr-un 

grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene 

pentru Uniunea Europeană extinsă.  



Lucrezi într-un serviciu de 

îngrijiri paliative? 
 

Alătură-te acestui proiect !  

Fă cunoscute poveștile pacienților tăi ! 

 

Găzduiește  

EXPOZIȚIA CĂLĂTOARE  

în orașul tău! 
 

 

 

Coordinator proiect: Laura Iosub  

HOSPICE Casa Sperantei 

laura.iosub@hospice.ro, 0728130081 

mailto:laura.iosub@hospice.ro


 

 

 

aduce 

EXPOZIȚIA CĂLĂTOARE  

în orașul tău 

 

Mulțumim dragi prieteni! 

 



EXPOZIȚIA CĂLĂTOARE  

A fost expusă până acum în: 

Brașov 

Făgăraș 

Timișoara 

Bran 

 

Mulțumim partenerilor noștri! 

 

Următoarea oprire a EXPOZIȚIEI CĂLĂTOARE: Târgu Mureș (octombrie 2015) 


