
 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 
14 aprilie 2016 

Cu ocazia împlinirii celor 24 de ani de existență 
în sprijinul pacienților cu boli cronice progresive și incurabile și al familiilor acestora,  

Fundația HOSPICE Casa Speranței- promotor al îngrijirii paliative în România  
invită brașovenii să afle despre proiectele pe care le derulează în sprijinul comunității 

 

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 din țară 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 domeniu.   

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.  

Cele 5 proiecte pe care HOSPICE Casa Speranței le prezintă oferă resurse și soluții nu doar 
pentru pacienții HOSPICE Casa Speranței din județul Brașov și din București, ci pentru bolnavi 
și aparținători din întreaga țară.  

1. Centrul de informare și consiliere în îngrijiri paliative și platforma online 
infopaliatie.ro. Este parte a proiectului derulat în perioada august 2014- septembrie 2016, 
în parteneriat cu End of Life Nursing Education Consortium ELNEC din SUA și co-finanțat 
printr-un grant din partea Bristol Myers Squibb Foundation BMS din SUA, prin intermediul 
Bridging Cancer Care Initiative pentru Europa Centrala și de Est. Pornind de la premisa că 
o îngrijire paliativă eficientă începe din momentul diagnosticării, cu informarea și educația 
pentru autoîngrijire a celui care se confruntă direct cu boala, dar și a celor care formează 
rețeaua socială de suport a bolnavului (familia, comunitatea), a fost creat acest nou serviciu 
extins la nivel de comunitate și la nivel național (prin www.infopaliatie.ro).  

 Sesiuni gratuite de consiliere psihologică (psih. Elisabeta Niță) pentru pacienții 
HOSPICE Casa Speranței Brașov și București și ai partenerilor din Brașov: 
Oncocard, Spitalul de Oncologie, Spitalul Sf Constantin. 

 Participare gratuită la discuții de grup de 20 minute conduse de asistent medical și 
psiholog pentru pacienții HOSPICE Casa Speranței Brașov și București și ai 
partenerilor din Brașov. Coordonator proiect: nicoleta.mitrea@hospice.ro  

http://www.studiipaliative.ro/proiecte/centrul-de-excelenta-nursing-in-ingrijiri-paliative-bms/ 

http://www.infopaliatie.ro/
mailto:nicoleta.mitrea@hospice.ro
http://www.studiipaliative.ro/proiecte/centrul-de-excelenta-nursing-in-ingrijiri-paliative-bms/


 

 

2. Includerea suportului legal în serviciile de îngrijiri paliative din România. Proiectul a 
început la 1 iulie 2015 și se va încheia în iunie 2016, cu posibilitate de prelungire, cu sprijin 
financiar din partea Open Society Foundations și a creat un model de consiliere si 
reprezentare juridica pentru obținerea drepturilor garantate de lege de către persoanele cu 
boli cronice progresive și incurabile și familiile lor. Pacienții HOSPICE Casa Speranței 
Brașov care întâmpină dificultăți în această privință se pot adresa echipei avocat-asistent 
social, care îi ajută de la întocmirea documentației până la înțelegerea tuturor etapelor pe 
care trebuie să le parcurgă pentru rezolvarea situației. O serie de materiale informative în 
format electronic sunt disponibile online iar forumul de discutii de pe infopaliatie.ro prezintă 
pentru publicul larg interesat, ca resursă informațională, modalitatea de rezolvare a 
diverselor spețe. Coordonator proiect: codruța.popa@hospice.ro   

http://www.studiipaliative.ro/proiecte/asistenta-juridica-pentru-pacientii-hospice-osi/ 

 

3. Îngrijiri paliative de bază pentru bolnavii cu cancer din România, prin medicii de 
familie. Proiect inițiat de HOSPICE Casa Speranței, în parteneriat cu Spitalul Saint Gallen 
Elveția, în perioada 1 mai 2013 - 30 aprilie 2016, co-finanțat printr-un grant din partea 
Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Modelul 
testat în proiect pornește cu instruirea medicului de familie și a asistentului medical de 
cabinet, continuă cu adoptarea în practică a unor instrumente de lucru și se încheie cu 
aplicarea interventiilor de abordare paliativă în îngrijirea pacienților oncologici. Finanțarea 
pentru instruirea la nivel național a medicilor de familie va fi asigurată prin Programul 
pentru Sănătate al Băncii Mondiale 2015- 2020, însă suplimentarea bugetului pentru 
asistență medicală primară va fi pasul hotărâtor pentru ca până în 2020, un număr de 
53.000 de bolnavi cu cancer (cu nevoi necomplexe și o stare stabilă) să primească îngrijiri 
paliative de bază, imediat după primirea diagnosticului oncologic, chiar de la medicii lor de 
familie. Coordonator proiect: daniela.mosoiu@hospice.ro  

http://www.studiipaliative.ro/proiecte/abordare-paliativa-prin-medicii-de-familie-srcp/ 

 

4. Evaluare calității serviciilor de îngrijiri paliative din România. Proiectul a început la 8 iunie 
2015 și se va încheia în 30 aprilie 2016 și este derulat în parteneriat cu Institutul Regional 
de Oncologie Iaşi si Spitalul Municipal Câmpia Turzii, cu sprijin financiar al Programului 
RO10 – CORAI, finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de 
Dezvoltare Socială. Standardele de acreditare a serviciilor de îngrijiri paliative în unități cu 
paturi create și testate în acest proiect vor fi preluate de Autoritatea Națională de 
Management al Calității în Sănătate ANMCS (fostul CONAS) și aplicate din 2017. 
Standardele pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu vor fi preluate și aplicate inițial 
de Asociația Națională de Îngrijiri Paliative, și ulterior de către ANMCS, odată cu începerea 
acreditării tuturor serviciilor medicale la domiciliu (după 2017). Coordonator proiect: 
malina.dumitrescu@hospice.ro  http://www.studiipaliative.ro/proiecte/evaluarea-
serviciilor-de-ingrijiri-paliative-coerent/  
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5. Încurajarea voluntariatului în serviciile de îngrijiri paliative, la nivel național. Este un 
proiect derulat în perioada aprilie 2014- 30 aprilie 2016, în parteneriat cu Hospice Emanuel 
Oradea, Asociația Lunima Bacău și finanțat prin Granturile SEE 2009-2014, în cadrul 
Fondului ONG în România. Fii voluntar! Luminează vieți! este sloganul sub care: 

 am inițiat rețeaua coordonatorilor de voluntari din paliație, din care fac parte în 
prezent 45 coordonatori care au recrutat 311 lideri de opinie locali și 250 de noi 
voluntari. Forumul online prin care aceștia vor comunica a fost preluat pe site-ul 
Asociației Naționale de Îngrijiri Paliative. 

 am editat 15 broșuri, jurnalul voluntarului și manualul „Managementul voluntarilor 
din serviciile de ingrijire paliativa” disponibile în format printat și online. 

 am produs un spot video pentru încurajarea voluntariatului în îngrijiri paliative, pe 
care vă rugăm să îl preluați spre distribuire:  

https://www.youtube.com/channel/UC26L4jx-sbPtjD0ISOARfHA  

Coordonator proiect: flavia.hurducas@hospice.ro 

http://www.studiipaliative.ro/proiecte/dezvoltarea-voluntariatului-in-ingrijiri-paliative/ 

 

TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilități! este un proiect 
inițiat de Fundația Transilvană Alpha din Tîrgu-Mureș în parteneriat cu Asociația RENINCO 
România finanțat prin granturile SEE 2009–2014, în cadrul Fondului ONG în România. Au fost 
realizate materiale informative și studii precum Dizabilitatea în presă- ghid pentru jurnaliști și 
profesioniști din mass-media. În cadul acestui proiect HOSPICE Casa Speranței în colaborare 
cu Asociaţia Nevăzătorilor din România - Filiala Brașov susțin în perioada 14-15 aprilie cursul 
dedicat ONG-urilor brașovene din domeniul sănătate-social: ”Obiective și tehnici moderne de 
lobby și advocacy în domeniul dizabilității, în lumina Convenției ONU privind drepturile persoanelor 
cu dizabilități”. Mai multe despre acest proiect aflați de la invitatul nostru Emil Sabău de la 
Fundația Transilvană Alpha din Tîrgu-Mureș (emil_sabau@alphatransilvana.ro).  

 

Persoane de contact HOSPICE Casa Speranței: 

Laura Iosub, PR Educație și dezvoltare, 0728 130081, laura.iosub@hospice.ro   
Mălina Dumitrescu, Dir. programe și relații publice, 0728 130090, malina.dumitrescu@hospice.ro 

 

 

ÎNGRIJIREA PALIATIVĂ îmbunătățește calitatea vieții pacienților și familiilor care se confruntă cu o boală 
incurabilă, prin prevenirea și inlăturarea suferinței, prin identificarea precoce, evaluarea corectă și tratamentul 
durerii și al altor probleme fizice, psiho-sociale și spirituale. (Organizația Mondiala a Sănătății 2002)  

*** 

HOSPICE Casa Speranței este în așteptarea răspunsului Guvernului Romaniei și al Minsterului Sănătății, privind 
acordarea statutului de utilitate publică, dosarul solicitării fiind depus încă din noiembrie 2010. 
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