
 

 

 

RAPORT MEDIA 

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

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 

 
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. 
 

http://www.digi24.ro/Media/Emisiuni/Regional/Digi24+Brasov/Jurnale+locale/Jurnalul+orei+
18+30+-+23+septembrie+2014 de la minutul 7:58 
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http://www.mixtvbrasov.ro/29748-succes-pentru-hospice-brasov/ 

 

 
 
http://www.romania-actualitati.ro/centru_de_excelenta_in_nursing_deschis_la_brasov-67114  
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http://romaniaregional.ro/2014/09/24/primul-centru-de-excelenta-in-nursing-deschis-la-
brasov/  

 
 
http://www.medipedia.ro/Evenimente/tabid/114/articleType/ArticleView/articleId/34579/HOS
PICE-Casa-Speranei-organizeaza-ca-Centru.aspx 
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http://www.calendarevenimente.ro/detalii.php?ev=135700 
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http://infobrasov.net/content/reportaj_75186_Centru-de-Excelenta-in-Nursing-la-
Hospice.html 

 
 
 

http://infobrasov.net/content/reportaj_75186_Centru-de-Excelenta-in-Nursing-la-Hospice.html
http://infobrasov.net/content/reportaj_75186_Centru-de-Excelenta-in-Nursing-la-Hospice.html


 

 

 
http://www.mytex.ro/eveniment/hospice-centru-de-excelenta_408451.php 

 
 
http://www.monitorulexpres.ro/?mod=monitorulexpres&p=eveniment&s_id=140296 
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http://www.bzb.ro/stire/la-brasov-se-vor-specializa-asistentii-din-europa-centrala-si-
de-est-a78201 

 
 
http://www.brasovultau.ro/articol/stiri/succes-pentru-hospice-brasov-.html 
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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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