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Postări paginile web www.hospice.ro și www.studiipaliative.ro 

• Pagina web a proiectului - PalHub : HOSPICE Casa Speranţei 

• PalHUB – aproape de pacienții HOSPICE chiar și în timpul pandemiei : HOSPICE Casa Speranţei 

Pericolul COVID-19 ne impune să păstrăm distanța de siguranță, însă nu ne împiedică să fim în continuare 
aproape de pacienții care au nevoie de ajutorul HOSPICE Casa Speranței. 

Din fericire, tehnologia ne este sprijin în această perioadă dificilă și a ajutat decisiv la crearea serviciului 
de telemedicină în cadrul proiectul denumit PalHub, finanțat prin programul ”În stare de bine”susținut de 
Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Rapiditatea este 
avantajul incontestabil al telemedicinei, însă nu este de neglijat nici accesul facil la acest serviciu prin 
aplicații video call, indiferent de distanța care desparte echipa medicală de pacient. 

Programul vine în sprijinul pacienților diagnosticați cu cancer, indiferent de vârstă. Din datele strânse până 
în prezent, echipele HOSPICE Casa Speranței au consiliat pacienți de la 26 la peste 80 de ani, iar peste 78% 
dintre ei au putut accesa apeluri video, fie singuri, fie cu ajutorul familiilor. 

Pacienții și aparținătorii au primit astfel sfaturi privind controlul simptomelor, un sprijin extrem de prețios, 
în condițiile în care cei mai mulți pacienți spun că nu știau încotro să se îndrepte din cauza accesului 
restricționat la servicii medicale, pe fondul pandemiei.  Durerea fizică, incertitudinea, nevoile sociale, 
luptele emoționale și spirituale conturează reacții și întrebări la care profesionistii echipei interdisciplinare 
Hospice Casa Speranței sunt chemați să răspundă atât prin intervenții directe, față în față, cât și prin 
serviciul de telemedicină. 

După accesarea prin telefon sau prin aplicații de video call a serviciilor HOSPICE Casa Speranței, cei mai 
mulți dintre pacienți sunt preluați de serviciul de îngrijire la domiciliu sau beneficiază de consultații în 
ambulatorul HOSPICE. 

În intervalul martie-iulie 2020, echipele HOSPICE Casa Speranței au oferit aproape 6.300 de consultații la 
distanță, peste 2.000 de vizite la domiciliul pacienților și peste 1.000 de consultații în ambulator. 

24 august 2020 

 

• Prezentare la Conferința Asociației Naționale de Îngrijiri Paliative - Community Medical Center 

(studiipaliative.ro) 

• Algoritm diagrama de flux - Algoritm-Diagrama-de-flux-selectare-pacienti-verde.pdf 

(studiipaliative.ro) 

• Algoritm telepaliatie - Algoritm-Telepaliatie-Verde.pdf (studiipaliative.ro) 

  

http://www.hospice.ro/
http://www.studiipaliative.ro/
https://www.hospice.ro/proiecte/palhub/
https://www.hospice.ro/anunturi/palhub-aproape-de-pacientii-hospice-chiar-si-in-timpul-pandemiei/
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/03/Interventiile-la-distanta-in-ingrijiri-paliative-teorie-si-practica-Ramona-Cristina-final.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/03/Interventiile-la-distanta-in-ingrijiri-paliative-teorie-si-practica-Ramona-Cristina-final.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/03/Algoritm-Diagrama-de-flux-selectare-pacienti-verde.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/03/Algoritm-Diagrama-de-flux-selectare-pacienti-verde.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/03/Algoritm-Telepaliatie-Verde.pdf
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Postări rețele sociale – Paginile HOSPICE Casa Speranței Brașov și HOSPICE Casa Speranței, HOSPICE 

suntem toti 

HOSPICE Casa Sperantei Brasov - Postări | Facebook 

 

 

Facebook; HOSPICE Casa Sperantei - Postări | Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/HOSPICEBrasov/posts/3221534124565397
https://www.facebook.com/HOSPICEBrasov/photos/a.193318707386969/3263821693669973/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HOSPICECasaSperantei/posts/10159200610972908
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https://www.facebook.com/HOSPICEBrasov/photos/a.193318707386969/3624556794263126/?type=3&theater
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HOSPICE Casa Sperantei Brasov - Postări | Facebook 

 

 

 
HOSPICE Casa Sperantei - Postări | Facebook 
Învățăm în permanență unii de la alții și încercăm să fim mai buni pentru pacienții noștri. Peste 300 de 
medici, asistenți medicali și sociali, psihologi și kinetoterapeuți discută zilele acestea despre provocările 
anului 2020 în viețile pacienților și profesioniștilor, în cadrul celei de-a 21-a ediții a Conferinței Naționale 
de Îngrijiri Paliative.  
Specialiștii împărtășesc exemple de bună practică din țară și din străinătate și caută împreună soluții 
pentru cazuri dificile din îngrijirea paliativă, precum și pentru probleme legate de îmbunătățirea legislației. 
 

https://www.facebook.com/HOSPICEBrasov/posts/3699315480120590?__xts__%5b0%5d=68.ARAwrOOxmgb6WQ5NyaTqgJ_LKmVwNP3oWY2t7QtSTqknA9Un2Smtkuz0O1mBqPaTUo7NSNNL6JakqmJ21EYG-HghyZY4Ss-TRfPf-DXPZI2CB4kih5cxko9vug2uiNjxs9aoIUisqHHep9OwDTjpOVFLEAYpcxr6UdEtK8c38LXNHahfZC1BReOs7w4xd0CStgar6WObFUIgo2kHMto5IuAuVZXbd-OfyUH_VV9tRV1jf-2hXfR6-sxY-OXTdbwry1KHiIJToF2ltyG6lzDp5D70Whcp4xVS22n3g73C2LZ9ikgBzjR02A
https://www.facebook.com/HOSPICECasaSperantei/posts/10159611913427908?__xts__%5b0%5d=68.ARDswKVCPX4QEwz8oI7TQW1GZaShLq4eu88rv8ZsS0kPBRTGL2s_hYbuDug2dfudVuUgqexUGMMS4OLwYGUUA6f4x-5YsnOaJadPpJ0SbgkltsLuHpEXYxmoKturK--e52caVAztYddO4ZIAeTcYnLyp_oUMnIvO1L0YXbu3Z2tJIXYe9R_6Bcg3L1GA_a40z0wBhuxLPboou_B2XAeEoXN2lqoLLT0uINze0jUgPxWxiaPcNinyM4iVY3BPuz_alLgwmnqnEq--orH5JJO7ze0TB8JGsvuVUJWaleEdZNQtwkN8gf4
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Sumar participare Conferința ANIP în care au fost susținute prezentări cu rezultate ale proiectului 
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Facebook 

 

 

https://www.facebook.com/HOSPICEBrasov/photos/a.193318707386969/3745784638807007?type=3&size=1200%2C1600&fbid=3745784638807007&source=12&player_origin=unknown&__xts__%5b0%5d=68.ARDilldXRruowu-zVf9CNRi3bAqvnnmIRESnQ9fFtBdIsP0BBIH6TYlJfza82DJ_pnp1einVvGx7q27YyJTtxiLMm2S-_70E8kBgkL8n0nuZqNsB_sSVGYtJKue3y0uAntY9L_ZGl7W9VnTssUJ36qfkCev3C06dQLk9IcTgrvYDrxeYkXg5e8twsROHErVfgNRw9Da2U2cFCzAUvlZ6-8K7lmq9DxDjlnnWDR5MuNbyY4uIYXnsEWJP9roAz9Gq02Rj0lxiG2TQFPK8d7sWYX-WNFlzlBAjNdE8DZIchADIfkEqP58Yfg
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