ÎN CE ZONE DIN CAPITALĂ SAU
VECINĂTATE ACORDĂ HOSPICE CASA
SPERANŢEI SERVICII DE ÎNGRIJIRE
PALIATIVĂ?
București - prin Centrul HOSPICE din București cu
servicii integrate de îngrijire paliativă și prin echipele
mobile de îngrijire la domiciliu și în spitalele partenere.
Adunații Copăceni, judeţul Giurgiu - prin centrul
HOSPICE cu servicii multidisciplinare pentru copii, aflat
în curs de reabilitare: activități recreativ-educaţionale și
de respite dedicate copiilor pacienţi, fraţilor / surorilor
acestora, precum și copiilor pacienților adulţi aflaţi în
evidenţa Fundaţiei.

HOSPICE CASA SPERANȚEI NU ACORDĂ
SERVICII ÎN REGIM DE URGENȚĂ.
ODATĂ CU LUAREA ÎN EVIDENȚĂ, PACIENȚII
SUNT PRIORITIZAȚI ÎN FUNCȚIE DE STAREA
LOR ȘI DE PROGRAMUL EXISTENT AL ECHIPEI
DE SPECIALIȘTI.
TOATE SERVICIILE HOSPICE PENTRU PACIENȚI
ȘI FAMILIILE ACESTORA SUNT GRATUITE.
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CENTRUL
DE ZI ADULŢI
SPRIJIN GRATUIT PENTRU CEI CARE
ÎNFRUNTĂ O BOALĂ ONCOLOGICĂ

HOSPICE CASA SPERANŢEI

CARE SUNT SERVICIILE HOSPICE?

HOSPICE Casa Speranței este organizația non-profit care a
introdus conceptul de îngrijire paliativă în România. Înființată
în 1992 la Brașov, HOSPICE este cea mai mare organizație
din țară, care oferă gratuit servicii specializate de acest tip.

După luarea în evidență, echipa multidisciplinară a
organizației evaluează starea pacientului și depistează
nevoile curente de îngrijire paliativă. În funcție de acestea,
se decide orientarea pacientului către serviciile HOSPICE
adecvate:

Îngrijirea paliativă îmbunătățește calitatea vieții pacienților și
familiilor care se confruntă cu o boală incurabilă, prin
prevenirea și înlăturarea suferinței, prin identificarea
precoce, evaluarea corectă și tratamentul durerii și al altor
probleme fizice, psiho-sociale și spirituale. (cf. OMS 2002)
Organizația își desfășoară activitatea în Brașov și București,
îngrijind copii cu diagnostice care le afectează întreaga
existență 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.

CINE SUNT BENEFICIARII
HOSPICE CASA SPERANŢEI?
Serviciile HOSPICE Casa Speranței sunt adresate adulților
cu diagnostice oncologice și copiilor cu boli grave,
progresive (malformații congenitale, distrofii
neuro-musculare, insuficiențe de organ etc). Sprijinul
organizației se adresează deopotrivă familiilor pacienților
luați în evidență și este adaptat fiecărei situații.

•

Servicii de îngrijire la domiciliu;

•

Servicii de internare în unitatea HOSPICE București;

•

Consultații în ambulatoriu (asistență fără internare);

•

Intervenţii specializate în centrele de zi (consiliere
socială, psiho-emoţională și spirituală, programe
individualizate de kinetoterapie, activități
creativ-recreative);

•

Consultaţii specializate în spitale publice partenere,
printr-o echipă multidisciplinară mobilă (în Spitalul Clinic
de Urgenţă pentru Copii “Marie Sklodowska Curie” și în
Centrul Naţional Medical de Recuperare Neuro-PsihoMotorie pentru Copii “Dr. Nicolae Robănescu”).

SERVICIILE CENTRULUI DE ZI
Se acordă pacienţilor care se pot deplasa și celor internaţi în
unitatea cu paturi. Se organizează activităţi recreative care
permit pacienţilor să socializeze, să se relaxeze într-un
ambient plăcut sau să folosească în mod creativ arta, ca
instrument de comunicare pentru depășirea problemelor
emoţionale și spirituale legate de boală.

CONSILIERE PSIHOLOGICĂ:
• Consiliere și suport psiho-emoţional;
• Psihoterapie individuală;
• Grupuri de suport.
CONSILIERE SPIRITUALĂ:
• Consiliere spirituală individuală pentru pacienţi și
aparţinători;
• Grup de studiu biblic;
• Programe ocazionale cu specific religios.
ASISTENŢĂ SOCIALĂ:
• Oferă informare și suport în ce privește accesarea și
obținerea drepturilor sociale ale pacienților;
• Asigură relația cu alți furnizori de servicii sociale
(ONG-uri, fundații și asociații, DGASPC-uri, primării de
sector), care răspund nevoilor identificate;
• Oferă consiliere și susținere emoțională familiei, în
preajma și în timpul perioadei de doliu;
SALON DE ÎNFRUMUSEŢARE:
• Activităţi de manichiură fără curățarea cuticulelor,
make-up și coafor;
• Consiliere și montarea perucilor - la cerere.
Acest serviciu are ca scop creșterea imaginii de sine.

CENTRUL DE ZI OFERĂ GRATUIT
URMĂTOARELE SERVICII INTEGRATE:
SERVICII MEDICALE:
• Evaluare și asistenţă medicală;
• Tratamente medicamentoase și pansamente;
• Serviciul de protezare mamară și îngrijire a limfedemului;
• Îngrijirea stomelor.
KINETOTERAPIE:
• Gimnastică medicală
• Exerciții motrice - jocuri, activitate la aparate;
• Construirea unor pachete de exerciţii personalizate;
• Stimulare multisenzorială;
• Aplicarea benzilor adezive pentru menținerea tonusului
muscular și articular;
• Educarea familiei în vederea efectuării exerciţiilor pentru
pacienţi la domiciliu.

Echipa HOSPICE este alcătuită din medici,
asistenți medicali, psihologi, consilier spiritual,
kinetoterapeuţi, asistenți sociali, farmaciști,
infirmiere și personal administrativ.

