
 

 

MEDIA REPORT 

Conferinta de presa 14 aprilie 2016 

Brasov, HOSPICE Casa Sperantei, str Sitei 17A 

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. 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/ 

 

mailto:malina.dumitrescu@hospice.ro
http://www.studiipaliative.ro/proiecte/evaluarea-serviciilor-de-ingrijiri-paliative-coerent/


 

 

 

  

 



 

 

http://www.digi24.ro/Media/Emisiuni/Regional/Digi24+Brasov/Jurnale+locale/Jurnalul+orei+16+30
+-+14+aprilie+2016 De la minutul 4:55- 14:43 

 

http://www.mixtvbrasov.ro/38174-stiri-14-04-2016/ De la minutul 10:42- 13:00  

 

http://www.novapress.ro/video/jurnal-14-aprilie.html De la minutul 9:40- 11:26 
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