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HOSPICE 
CASA SPERANTEI
Luptam cu durerea de 18 ani

Povestea Hospice începe cu 
Graham Perolls, un britanic ale 
cărui dese vizite în România ante-
decembristă l-au lăsat cu un gust 
amar asupra condiţiilor bolnavilor 
incurabili, însă şi cu hotărârea de a 
schimba ceva, atunci când va 
fi posibil.
  
În paralel cu vizitele sale în România, 
Graham înfiinţa Fundaţia Ellenor, 
în Marea Britanie, acest hospice 
fiind prima sa iniţiativă de acest fel, 
motivat de grija cu care tatăl său, 
Norman, a fost îngrijit într-o instituţie 
de acelaşi fel. După 1989, Graham a 
putut porni şi în România pe lungul 
drum am conştientizării asupra 
existenţei îngrijirilor de tip paliativ 
şi introducerea acestora în sistemul 
naţional de sănătate.
  
Hospice Ellenor reprezenta aşadar 
modelul unor servicii hospice de înaltă 
calitate, cu personal dedicat trup şi 
suflet bolnavilor incurabili şi familiilor 
acestora, şi care putea fi replicat acum 
şi în România.  Astfel, o altă fundaţie, 
„Hospices of Hope”, a fost înfiinţată 
în Marea Britanie pentru a susţine 
financiar ridicarea HOSPICE Casa 
Speranţei dar şi a altor două proiecte 
similare celui din România: Hospice 
Angelus din Republica Moldova şi Bel 
Hospice din Serbia.  

Cu acest ajutor am fondat, în 1992, la 
Braşov, primul hospice din România, cu 
o mică echipă ajutată de specialişti în 
îngrijirea paliativă din Marea Britanie. 
După 5 ani, Hospice Casa Speranţei 

ajungea să înfiinţeze Centrul de Studii 
pentru Medicină Paliativă, unde 
puteau fi instruiţi medici, asistenţi 
medicali şi alţi profesionişti. După alţi 
5 ani, Hospice-ul se desăvârşea prin 
inaugurarea unei unităţi cu paturi, 
devenind un punct de referinţă 
în îngrijirea paliativă românească. 
La acel moment instituţia oferea 
servicii de internare, centre de zi şi un 
ambulatoriu. Urmând firesc acestei 
dezvoltări, în 2004, noul centru 
de resurse „Nicholas Edeleanu” se 
înfiinţează în Bucureşti. 

Lupta împotriva durerii nu s-a oprit 
însă aici.  Proiectul „Raza de speranta” 
(după evidenţierea Hospice Casa 
Speranţei ca unul dintre cele 5 
centre de excelenţă din Europa de 
Est)  a început în 2002, din dorinţa 
de a extinde serviciile de paliaţie în 
Estul Europei şi Asia. Profesionişti 
ai fundaţiei au instruit echipe din 
Albania, Bulgaria, Macedonia dar şi din 
fostele state sovietice. 

Acum, în 2009, grija şi compasiunea 
faţă de bolnavul incurabil, pornite din 
Kent, dintre pereţii micului Hospice 
Ellenor, se regăsesc în diverse zone ale 
Europei de Est, şi vor continua să se 
extindă în locurile unde este nevoie de 
ele, pentru că, aşa cum o dovedeşte şi 
Graham de peste 25 de ani,  misiunea 
paliaţiei nu ia niciodată sfârşit. 
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DESPRE ORGANIZATIE

MESAJUL PRESEDINTELUI

DRAGII NOSTRI 
PRIETENI
Am fost martori la nişte evenimente 
tulburătoare în cursul acestui an: 
recesiune globală, o erupție vulcanică 
în Islanda şi un cutremur teribil în 
Haiti. Când cineva din familie primeşte 
un diagnostic de boală incurabilă, 
vestea poate fi adesea resimțită ca 
un cutremur. Întreaga noastră lume 
e zdruncinată. Ştiu asta din proprie 
experiență.

Personalul nostru este cel care 
răspunde la asemenea „cutremure” 
personale, fiind alături de pacienți şi 
familiile lor, atunci când aceştia au cea 
mai mare nevoie. În decursul anului 
trecut, mulțumită generozității atâtor 
persoane, fundații, companii, biserici şi 
alte organizații, am putut oferi servicii 
gratuite pentru 1267 de pacienți şi 
2560 de membri ai familiilor lor.

Să răspunzi prompt unui eveniment 
asemănător cu un cutremur poate fi 
traumatizant chiar şi pentru salvatori. 
Într-o maniera similară, personalul care 
este implicat permanent în munca la 
hospice poate fi afectat de situațiile 
dificile din punct de vedere emoțional 
pe care le intalneşte.

Aici, la Hospice Casa Speranței, 
cred că avem o echipa dedicată, 

SUNTEM
... una dintre cele mai mari 
organizaţii nonguvernamentale 
din România, născută din 
dorinţa de a alina suferinţa şi de 
a aduce un plus de valoare în 
asistenţa medicală. Îngrijim cu 
profesionalism şi dăruire bolnavi 
incurabili în stadii avansate. 

Din 1992 si pâna acum 
peste 10.000 de pacienti 
au beneficiat de serviciile 
noastre în Brasov si 
Bucuresti. 

Specialiştii noştri au contribuit 
la instruirea şi formarea a 
peste 11.000 de profesionişti 
(medici, asistenţi medicali, 
asistenţi sociali, psihologi, 
preoţi, manageri de servicii şi 
voluntari), aceştia folosindu-se 
acum de metode paliative pentru 
a acorda pacienţilor lor o îngrijire 
completă, care tratează nu doar 
corpul ci şi psihicul bolnavului. 

oameni care ştiu să „zâmbească 
împreună cu cei care zâmbesc” şi să 
„sufere alături de cei care suferă”. 
Dar nu e întotdeauna uşor.

Mulțumesc tuturor acelora dintre 
voi care ne-au ajutat în vreun fel în 
această muncă, fie ca 
ne-ați încurajat, v-ați rugat, ne-ați 
sponsorizat, ați donat, ați completat 
un formular 2%, ați participat la un 
eveniment de strângere de fonduri 
sau ați practicat voluntariatul în timpul 
vostru liber. Ne ajutați să ne continuăm  
„operațiunea de salvare” 24 de ore pe 
zi, 365 de zile pe an.

În anul care urmează sperăm să 
continuăm dezvoltarea serviciilor 
noastre, mai ales prin punerea bazelor 
unui nou hospice cu servicii clinice 
şi educaționale în Bucureşti, prin 
dezvoltarea Centrului de Excelența 
din Braşov şi prin extinderea serviciilor 
noastre în zonele rurale.

Sper că putem conta şi în următorul an 
pe sprijinul vostru prețios. 

Graham Perolls
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pe care o împărtăşim este aceea că toţi bolnavii în stadii 
avansate ar trebui să aibă accesul neîngrădit şi la momentul 
oportun la servicii specializate de îngrijiri paliative, precum 
şi la servicii de suport pentru familiile lor. Milităm din 1992 
pentru ca aceste drepturi să devină realitate la 
nivel naţional. 

În zece ani îngrijirea paliativă va fi accesibilă pentru mai mult de 25% din  

bolnavii incurabili aflaţi în stadii avansate 

Până în 2015 noul Hospice din Bucureşti va fi funcţional 

În doi ani Îngrijirea paliativă va face parte din Programul Naţional de Cancer 

MISIUNEA
noastră este aceea de a introduce şi promova îngrijirea paliativă 
în România, prin crearea unui model complex de servicii dar şi 
prin programe de educaţie şi informare la 
nivel naţional. 

VIZIUNEA
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REALIZARI 2009
Am preluat peste 1000 de pacienţi noi în îngrijire (jud. Braşov 
şi Bucureşti). 

Am pregătit o nouă serie de 54 medici în vederea obţinerii 
Atestatului de Îngrijiri Paliative. 

Am organizat 10 cursuri pentru 194 de asistenţi medicali. 

Am făcut lobby pentru introducerea în Contractul Cadru pentru anul 
2010 a îngrijirilor paliative la domiciliu şi a unei noi modalităţi de 
finanţare a acestora. 

Am îmbunătăţit contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate 
pentru Serviciul de Internare,  acoperind 80% din costul zilnic de 
spitalizare pentru pacienţii internaţi. 

Am realizat împreună cu membrii Coaliţiei  Standardele Minime 
pentru serviciile de Îngrijiri Paliative în unităţi cu paturi, ambulatoriu 
şi la domiciliu. 

Am realizat un amplu studiu privind costurile reale ale serviciilor 
de îngrijiri paliative, pe baza Standardelor Minime, studiu din care 
au rezultat şi recomandări pentru proiecţia bugetară a serviciilor în 
cadrul unui Plan Naţional de Îngrijiri Paliative.  

DESPRE ORGANIZATIE
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SERVICII

SERVICIILE HOSPICE
Facem ca pentru ei fiecare clip� s� conteze.

Ce este Îngrijirea Paliativă? 
Îngrijirea paliativă reprezintă 
îngrijirea complexă, 
specializată, a persoanelor 
suferind de boli incurabile, în 
scopul îmbunătăţirii calităţii 
vieţii pacientului şi a celor 
apropiaţi lui. 

Paliaţia tratează atât nevoile 
fizice ale pacienţilor cât şi cele 
sociale, emoţionale şi spirituale, 
şi are loc în căminul pacientului, 
în spitale, în centre de zi sau 
într-o unitate specializată de tip  
“hospice”, care păstrează acelaşi 
aer familial şi intim al 

unei locuinţe. 
Acest tip de îngrijire se 
concentrează în primul 
rând pe înlăturarea durerii 
pacientului, astfel ca acesta 
să se simtă cât mai confortabil 
şi să poată petrece cât mai 
bine timpul pe care îl mai are 
printre cei dragi. 

Paliaţia ia în considerare şi 
membrii familiei, aceştia 
trebuind sprijiniţi şi consiliaţi. 
Calitatea vieţii este la fel de 
importantă ca şi durata ei, de 
aceea paliaţia  reprezintă o 
ramură esenţială a medicinei, 

tratând simptomele bolii, atunci 
când nu mai pot fi tratate 
cauzele acesteia. 
Unele dintre cele mai 
importante beneficii ale 
îngrijirii paliative sunt  
înlăturarea durerii prin 
medicaţie, ameliorarea stării 
psihice a pacientului prin 
consiliere de specialitate, 
integrarea lui socială, 
asistarea şi consilierea celor 
apropiaţi, dar şi alte activităţi 
menite să îmbunătăţească 
starea pacientului în timpul pe 
care acesta îl mai are. 
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INGRIJIREA LA HOSPICE
�ngrijirea Paliativ� este �ngrijirea concentrat� pe inl�turarea suferin�ei 
�i simptomelor bolii incurabile, atunci c�nd boala evolueaz� �i se reduc 
�ansele de vindecare. Scopul �ngrijirii Paliative este prevenirea �i �nl�turarea 
suferin�ei �i �mbun�t��irea calit��ii vie�ii persoanelor care se confrunt� cu o 
boal� incurabil� grav�.

După preluarea în programul 
nostru a unui pacient suferind de 
o astfel de boală, prima intervenţie 
este cea a medicului specializat în 
îngrijiri paliative care, după o primă 
examinare completă, stabileşte 
planul de tratament şi îngrijire.  
  
În continuare intră în scenă, pe 
rând, ceilalţi membri ai echipei 
interdisciplinare. Asistentul medical 
asigură tratamentele prescrise, 
pansamentele şi îngrijirile necesare 
pentru a diminua durerea şi 
suferinţa, face recomandări legate 
de dieta cea mai potrivită. 
  
Odată alinată durerea şi suferinţa 
fizică, echipa se poate ocupa de 
celelalte probleme. Asistentul social 
evaluează situaţia materială şi 
socială a pacientului şi a familiei, 
apoi îi informează în legătură cu 
reglementările legale care le vin 
în ajutor. Urmează psihologul şi 
consilierul spiritual (preotul sau 
pastorul), cu care pacientul şi 
familia se pot consulta în probleme 
psiho-emoţionale şi existenţiale, 
şi terapeutul, care face posibilă 
utilizarea la maxim a capacităţilor 
existente ale bolnavului, pentru ca 
acesta să-şi păstreze cît mai mult 
independenţa şi autonomia. 

Pentru a ajunge la un echilibru în 
îngrijire şi a da pacientului şansa de a 
se bucura de fiecare zi din viaţă, chiar 
şi atunci cînd vindecarea e incertă, e 
nevoie de intrarea în scenă a tuturor 
membrilor echipei hospice, pentru 
că fiecare îşi cunoaşte deplin aria 
de competenţă şi poate interveni 
în atenuarea suferinţei complexe a 
bolnavului şi a familiei acestuia. 



Mariana Sporis

CABINETUL DE CONSULTATII
Aici, la cabinet, primesc vizitele viitorilor pacien�i, �nso�i�i  �i de cei 
dragi, atunci când ace�tia doresc s� ne solicite serviciile

O evaluare iniţială făcută de unul 
dintre colegii mei medici va decide 
care este cel mai potrivit serviciu 
Hospice pentru respectivul bolnav. 
În cadrul evaluării se stabileşte şi 
o schemă de tratament, precum şi 
îngrijirile de care bolnavul are nevoie. 
Una dintre cele mai importante părţi 
ale consultaţiilor pe care le dau aici 
este să îi conving, atât pe bolnav cât şi 
pe cei apropiaţi, cât este de important 
să urmeze tratamentul recomandat. 
Urmarea intocmai a acestuia face de 
multe ori diferenţa, starea bolnavului 
fiind de obicei mult imbunătăţită 
atunci când tratamentul este respectat. 

Familia este cea care se dedică 
îngrijirii bolnavului atunci când 
acesta pleacă de la noi. Ceea ce 
urmăresc de fiecare dată este să îi 
învăţ pe apropiaţii acestuia cum să 
administreze medicaţia şi cum să ţină 
pasul cu evoluţia bolii, detectându-i 
simptomele. Ei, împreună cu noi, cei de 
la Hospice, sunt cei în mâinile cărora 
bolnavul se încredinţează, aşa că 
suntem complet responsabili.

BRASOV 6016 de consulta�ii  
BUCURESTI 848 de consulta�ii

EDUCAREA FAMILIEI PENTRU
INGRIJIREA BOLNAVULUI

CONSULTATII

DATE & CIFRE

SCHEMA DE TRATAMENT

SERVICII
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Laura Ciorgovean
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INGRIJIRI LA DOMICILIU ADULTI
Dup� prima vizit� la domiciliu a medicului urmeaz� vizita mea ca 
asistent medical

Prima întâlnire cu pacientul e plină de 
surprize şi spune foarte mult despre el. 
De aceea de fiecare datăt sunt atentă 
la cele mai mici detalii şi apoi comunic 
medicului orice modificare pe care o 
observ în starea pacientului. 

Primul pas pe care îl fac este evaluarea 
simptomelor pacientului pentru a-i 
determina starea generală. De obicei, 
pacienţii sunt îngrijoraţi de starea lor, 
ştiu că ceva nu e în regulă şi devin 
vorbăreţi când îi intreb de simptome.

Consult pacientul, îi îngrijesc rănile, în 
cazul în care acestea există, mă asigur 
ca îşi ia corect medicaţia.  Sunt multe 
de făcut pentru cineva la domiciliu, 
poate chiar mai multe decât dacă ar fi 
internat în unitatea noastră 
cu paturi. 

Niciodată nu uit să observ şi condiţiile 
în care pacientul locuieşte, relaţiile 
sale cu familia. Ar putea fi nevoie de 
intervenţia unui asistent social. 

Întâlnesc şi pacienţi instabili, emotivi, 
care nu îşi pot accepta diagnosticul sau 
nu sunt susţinuţi îndeajuns de familie. 
Până în momentul în care bolnavul va 
putea primi vizita unui psiholog încerc, 
atât cât îmi stă în putinţă, să identific 
şi să combat problemele emoţionale 
cu care acesta se confruntă. De multe 
ori vizita se prelungeşte, şi mă simt 
împlinită de fiecare dată când plec 
lăsând pacientul mai încrezător în ziua 
de mâine.

EVALUAREA PACIENTULUI

TRATAMENTE SI INGRIJIRI

BRASOV
5064 de vizite la domiciliu
824 pacien�i noi
100 de pacien�i curen�i
BUCURESTI
1477 de vizite
113 pacien�i noi
40 pacien�i curen�i
FAGARAS
1177 de vizite
77 pacien�i noi
ZARNESTI 
944 vizite
38 pacien�i noi 

EVALUAREA PACIENTULUI

TRATAMENTE & INGRIJIRI

CONSILIERE

EDUCAREA FAMILIEI PENTRU
INGRIJIREA BOLNAVULUI

DATE & CIFRE



Teodora Mathe

INGRIJIRI LA DOMICILIU COPII
�ngrijirea copiilor cu o boal� cu pronostic limitat este extrem de complex� 
�i variat�, �i de asemenea o mare provocare pentru noi, speciali�tii 

BRASOV
2075 de vizite la domiciliu
xzy pacien�i noi
90 de pacien�i curen�i 
BUCURESTI
538 de vizite
109 pacien�i noi
40 copii, pacien�i curen�i
FAGARAS
430 de vizite
ZARNESTI 
270 de vizite 

La primele vizite evaluez problemele 
medicale ale pacientului, dar încerc 
şi să aflu cât de mult cunoaşte familia 
despre boala copilului şi evoluţia ei. De 
asemenea încerc să descifrez legăturile 
complexe din cadrul familiei pentru 
a înțelege cine ia deciziile şi cine îşi 
asumă îngrijirea directă, dar şi pentru 
a a afla cât sprijin primeşte familia din 
exterior. 

Urmează o perioadă în care încerc 
să stabilesc relaţii de încredere 
cu copilul bolnav şi familia lui, 
relaţii fără de care nu e posibil să 
parcurgem împreună perioadele 
de agravare a bolii şi perioadele de 
remisiune, cele de recuperare  sau 
cele când copilul îşi pierde anumite 
abilităţi.  

Cheia îngrijirii paliative la copii 
este încrederea, profesionalismul, 
flexibilitatea serviciilor oferite. Sunt 
copii pe care îi avem în grija noastră 
câteva luni, pe  când cu alţii “călătorim” 
împreună de 

EVALUAREA PACIENTULUI

TRATAMENTE SI INGRIJIRI

EVALUAREA COPILULUI

TRATAMENTE & INGRIJIRI

CONSILIEREA PARINTILOR

KINETOTERAPIE

DATE & CIFRE

SERVICII

peste 10 ani.

O parte importantă a vizitelor la 
domiciliu o constituie educarea 
familiei pentru ca membrii ei să 
poată administra corect tratamentul 
şi dieta bolnavului, reducând astfel 
perioadele îndelungate de internare 
şi dând copilului posibilitatea de a 
duce o viaţă cât mai apropiată de 
normalitate, în mijlocul familiei şi 
prietenilor săi.

Toate acestea sunt posibile 
colaborând îndeaproape cu 
specialiştii din Spitalul de Copii care 
au indrumat familia copilului catre 
Hospice pentru cazurile copiilor 
care au nevoie de îngrijiri paliative 
specializate. Din unitatea de 
îngrijire fac parte şi fraţii sau surorile 
copilului pacient, care trebuie să  
înţeleagă situaţia, să pună întrebări, 
să fie implicaţi în îngrijirea fratelui 
sau surorii lor şi să îşi continue viaţa 
cât mai normal posibil.  
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Roxana Horeica

11 / 12

UNITATEA CU PATURI ADULTI
De fiecare dat� când cineva se interneaz� �n unitatea cu paturi, am grij� 
s� �i familiarizez cu spa�iul �i s� le explic cum func�ioneaz� unele dot�ri.  

Asta pentru că avem tot felul de 
echipamente menite să îi ajute, de 
la băi speciale până la sistemul de 
apelare montat lângă fiecare pat. 

Odată ce evaluarea pacientului 
a fost făcută de medic, eu şi 
colegele mele ne vom asigura că îi 
administrăm medicaţia potrivită. 

Asta nu e tot, însă. Pe lângă controlul 
simptomelor, trebuie sa ne îngrijim 
şi de problemele sociale, emoţionale 
şi spirituale ale celui bolnav. Aşadar, 
după caz, bolnavul este pus în legătură 
cu un asistent social, un psiholog şi, 
dacă doreşte, cu un preot de a cărui 
confesiune aparţine. Toate aceste 
aspecte au nevoie de atenţie, pentru 

că boala nu afectează doar trupul ci şi 
sufletul.  
 
Cei care vin la noi o spun sincer 
şi foarte simplu: „La Hospice ne-
am simţit mai bine ca oriunde.” 
Comfortul pe care vrem să îl 
asigurăm tuturor pacienţilor 
porneşte de la lucrurile elementare: 
igienă, alimentaţie, asigurarea 
tratamentului, toate însoţite de un 
zâmbet sau o încurajare. La orice 
oră, cineva le stă la dispoziţie, fie 
pentru a-i ajuta fie pentru a-i asculta 
şi a vorbi cu ei.

BRASOV
372 intern�ri
4043 de zile de internare 
10.8 zile, media de internare 

ECHIPAMENTE SPECIALE

SISTEM DE APELARE

GRADINA SI ALTE SPATII PENTRU 
PETRECEREA TIMPULUI

DATE & CIFRE



Doina Moise

UNITATEA CU PATURI COPII
Micu�ii pe care �i trat�m sunt foarte diferi�i �n comportament �i simptome 
fa�� de adul�i, a�a c� se cere o abordare diferit�

BRASOV
294 de intern�ri 
1470 de zile de internare 
5 zile, media de internare 

Nu îi tratăm doar pe cei cu cancer, 
ci şi pe cei care au alte boli ce 
limitează viaţa, cum sunt leucemia, 
unele malformaţii congenitale, 
distrofii neuromusculare şi alte boli 
incurabile rare. 

Astfel, între noi şi copiii bolnavi se 
creează o relaţie care poate dura 
câţiva ani. Chiar dacă o mare parte 
din timp îmi e ocupată de îngrijirea 
de bază, cum ar fi igiena, alimentaţia 
sau controlul simptomelor, trebuie 

să găsesc puterea şi atenţia pentru 
a mă juca şi a vorbi cu micuţii dar şi 
pentru a-i înțelege. 

Medierea pe care trebuie să o 
realizez între copil şi părinţi, dar mai 
ales între copil şi ceilalţi copii pacienţi 
necesită multă răbdare şi înţelegere 
din partea mea, altfel nu aş putea să 
le identific corect nevoile pe care le 
au. Trebuie înţeles că sunt copii, sunt 
fragili şi nu pot fi abordaţi aşa cum ai 
trata un adult.

TRATAMENTE & INGRIJIRE

TERAPIE PRIN JOC

ECHIPAMENTE SPECIALE

CONSILIERE
PSIHO-EMOTIONALA

RESPITE (PERIOADA DE 
REFACERE PENTRU FAMILIE)

DATE & CIFRE

SERVICII
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PROTEZARE MAMARA SI 
PREVENIRE A LIMFEDEMULUI
Pacientele noastre sunt ni�te femei excep�ionale, cu o dorin�� puternic� 
de a lupt�, �n ciuda afec�iunilor pe care le au

Să le ofer proteze e o mică parte a 
muncii mele, sunt aici mai ales pentru 
a le consilia şi a le ajuta să depăşească 
momentele grele  prin care trec. 

Ele nu îşi pierd doar sânul, ci de 
multe ori şi încrederea. Complexele 
care se dezvoltă au şi ele nevoie să 
fie tratate. 

Le ajut să înţeleagă schimbările 
prin care trec, le explic cum să se 
îngrijească,  iar dacă nu le pot fi 
îndeajuns de folos le pot trimite şi 
către un psiholog al Hospice. 
Protezele pe care le oferim sunt 
gratuite şi pot fi schimbate ori de 
câte ori se deteriorează. Paciente din 

toată ţara ne trec pragul, pentru că 
după câte ştiu suntem singurul sau 
unul dintre puţinele centre care oferă 
proteze mamare gratuite. 

Limfedemul este un efect secundar 
al bolii şi se manifestă prin edeme 
şi umflături la nivelul membrelor 
pacienţilor, datorită evoluţiei bolii sau 
ca un efect  al tratamentului. 

Educ pacientele cât pot de bine, pentru 
a minimiza efectele acestei afecţiuni. 
Tratamentele constau în exerciţii, masaj, 
comprese externe, dar şi într-o atitudine 
sănătoasă pe care încerc să le-o insuflu, 
pentru ca viaţa lor de familie şi cea 
socială să continue în normalitate. 

BRASOV
325 de consulta�ii pentru paciente din Bra�ov
76 de consultatii pentru persoane din alte jude�e
238 proteze mamare acordate gratuit
71 de peruci acordate gratuit

CONSILIERE

PROTEZE MAMARE GRATUITE

PREVENIREA SI TRATAREA
LIMFEDEMULUI

DATE & CIFRE



Carmen Vencz

SERVICII HOSPICE

CABINETUL DE STOMATERAPIE
Serviciul de stomaterapie, de care m� ocup �n cadrul Hospice, ofer� 
consulta�ii gratuite pacien�ilor purt�tori de stome. 

Ce este de fapt o stomă? Aceasta 
reprezintă o cale artificială de 
comunicare între un segment al 
tubului digestiv şi exterior, prin piele. 
Montarea stomei este uneori necesară 
la bolnavii de cancer cărora li s-a 
îndepărtat chirurgical o parte a tubului 
digestiv. 

Pe lângă activitatea mea din 
cabinetul de consultaţii de 
la hospice, eu şi colegii mei 
stomaterapeuti acordăm îngrijire 
gratuită şi bolnavilor internaţi în 
secţiile de chirurgie ale Spitalului 
Judeţean din Braşov, la solicitarea 
medicilor din spital. 
Serviciul de stomaterapie nu se 

opreşte însă aici. Un pacient care a 
suferit o astfel de operaţie trece prin 
schimbări majore şi are nevoie de 
sprijin ca să le poată face faţă. 

Aici intervine celălalt rol al serviciului 
nostru. În colaborare cu Asociaţia 
Stoma Club Braşov, consiliem şi 
sprijinim pacienţii stomizati, pentru 
că nevoia de îngrijire nu se opreşte 
doar la partea fizică.

Aşadar, prin tot ceea ce fac, încerc 
de fapt să ajut pacientul să se 
adapteze la schimbările prin care 
trece şi să îşi continue, pe cât 
posibil, modul de viaţă dinaintea 
intervenţiei chirurgicale, în familie şi 
în comunitate.

BRASOV
230 de consulta�ii la Hospice 
214 consulta�ii �n spital 

EDUCATIE PRIVIND STOMELE

PUNGI DE UROSTOME SI 
COLOSTOME GRATUITE

DATE & CIFRE

SERVICII
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CENTRUL DE ZI PENTRU ADULTI
Centrul nostru de zi este un spa�iu care dore�te s� completeze serviciul 
de asisten�� la domiciliu �i cel al unit��ii cu paturi

Vrem să oferim o alternativă de 
program zilnic pacienţilor noştri, 
care să implice socializare şi bună 
dispoziţie, dar şi activităţi pe care 
altfel pacienţii nu ar avea ocazia să 
le facă. 
 
Mă bucur că îi pot ajuta şi de fiecare 
dată când un pacient mă roagă să 
stăm de vorba petrec cu el atat timp 
cat este necesar. Nu îl las să plece 
până nu se simte mai bine, cu puteri 
noi şi cu încredere în ziua de mâine. 
Consilierea e unul dintre elementele 
esenţiale ale centrului de zi. Îmi place 
să-mi văd pacienţii fericiţi! De aceea, 
nici un efort nu e prea mare pentru 

a-i vedea bine dispuşi şi plini de viaţă. 
Împreună cu colegele mele organizăm 
pentru ei audiţii muzicale, vizionări de 
filme, ateliere de pictură sau şedinţe de 
coafură şi frizerie. 

Dacă este nevoie, acordăm pacienţilor 
veniţi la centrul de zi diverse îngrijiri 
paliative, cum ar fi administrarea 
de medicaţie, montarea de fluturaşi 
(dispozitive de administrare 
intravenoase a medicamentelor 
injectabile), dacă e cazul îi îndrumăm 
spre a fi consultaţi pe loc de medicii 
din hospice sau către consilierul 
spiritual.

BRASOV
1426 participari
40 pacien�i pe lun�

INGRIJIRE & TRATAMETE

ACTIVITATI DE RELAXARE
INDIVIDUALE SI IN GRUP

CONSILIERE SPIRITUALA SI 
PSIHO-EMOTIONALA

MASA DE PRANZ CU MENIU
ADAPTAT PACIENTILOR

TRANSPORT ASIGURAT INTRE
DOMICILIU SI CENTRUL DE ZI

DATE & CIFRE



Oana Sosu

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII
Copiii care vin la Centrul de zi au mare nevoie s� fie aici, 
printre noi

Oamenii pe care îi întâlnesc la 
centru sunt, pentru cei mai mulţi 
dintre ei, singurii prieteni pe care îi 
au. Sunt în general copii care, din 
motive de boală, nu frecventează 
şcoala şi nu au şansa de a învăţa, 
ca orice copil de vârsta lor. 

Pregătim pentru ei atât activităţi de 
grup cât şi individuale.  Cele de grup 
îi ajută să se integreze mai bine, 
pe când cele individuale încearcă 
să rezolve problemele unice ale 
fiecăruia dintre ei.  

Terapia prin joc are un rol central 
în stimularea comunicării şi în 
încurajarea relaţionării în cadrul 
grupului. Folosesc dramaterapia, de 
exemplu, atunci când vreau ca cei 
mici să se identifice cu un personaj 
care, în poveste, întâmpină nişte 
greutăţi asemănătoare cu ale lor, 
dar pe care le vor rezolva în final.  
Terapia ocupaţională îi ajută să-şi 
dezvolte abilităţi artistice, să creeze. 

Educaţia pe care o primesc este 
şi ea personalizată, în funcţie de 
capacitatea fiecăruia de a învăţa. 
Încerc de fiecare dată să conectez 
teoria cu practică, astfel că deseori 
construim din plastelină oraşele 
antice despre care învăţăm sau 
jucăm o piesă de teatru legată de 
ultima lecţie de istorie. 

Există şi alte terapii care sunt 
folositoare micuţilor, şi aş enumera 
aici meloterapia, terapia prin nisip, 
modelarea de lut, dactilopictura, 
toate acestea ajutându-i să creeze 
poveşti prin care ei îşi exprimă 
emoţiile, nemulţumirile sau temerile 
pe care le au.  

În timpul vizitelor la Hospice, copiii au 
parte şi de şedinţe de kinetoterapie, 
pentru a le menţine mobilizarea şi 
pentru a le pune în valoare resursele 
motorii proprii.

BRASOV
1194 vizite
32 copii/lun�

DATE & CIFRE

ACTIVITATI DE GRUP SI
INDIVIDUALE

TERAPIE

EDUCATIE

CONSILIERE

KINETOTERAPIE

SERVICII
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ECHIPA DE SPITAL
Echipa de spital pe care o conduc reprezint� o ini�iativ� HOSPICE Casa 
Speran�ei �i este o noutate pentru spitalele din Rom�nia.

BUCURESTI
Vizite spital pediatrie: 139
Vizite spital adul�i : 18 

A face parte din ea înseamnă pentru 
mine sa câştig experienţă şi răbdare 
din întâlnirile cu pacienţi incurabili 
internaţi in diversele secţii ale 
spitalului (oncologie, hematologie, 
interne, chirurgie). E vorba de o imensă 
responsabilitate, pentru că nu comunic 
doar cu pacienţii, ci şi cu colegii mei 
din spital, cu care discut constant 
despre îngrijirea paliativă. Încercăm, 
aşadar, nu doar să practicăm, ci şi să 
transmitem, atât cât ne permite timpul, 
cunoştinţele pe care le avem.
 
La cererea medicului şef sau a medicul 
de salon, consultăm pacienţii cu cancer 
internaţi în orice secţie din spital. De 
cele mai multe ori suntem chemaţi 
pentru controlul durerii şi al altor 
simptome, pentru comunicarea cu 
pacientul şi familia, pentru consiliere 
pre- şi post- operatorie, dar şi pentru 
a facilita relaţia dintre pacient şi 
alte instituţii, pentru a le rezolva 
problemele sociale. 

Serviciile pe care echipa formată din 
medic, asistent medical şi asistent social 
le oferă reprezintă o complementaritate 
necesară pentru munca pe care o depun 
colegii noştri din spital, iar tot ceea ce 
facem ajută la un control mai eficient şi 
mai rapid al durerii şi simptomelor, la o 
înţelegere mai adâncă a nevoilor fiecărui 
pacient, dar şi la o altfel de abordare a 
nevoilor pe care le are bolnavul incurabil. 

Credem că tot ceea ce facem ajută 
nu doar la creşterea stării de bine a 
pacientului şi la ameliorarea condiţiei sale, 
atât fizice cât şi psihice, ci şi la scăderea 
perioadei de internare, la eficientizarea 
traficului pacienţilor şi, nu în ultimul rând, 
la o perspectivă diferită pe care colegii 
noştri din spital şi-o pot însuşi. Sunt nişte 
oameni minunaţi iar colaborarea noastră 
reprezintă, până la urmă, un adevărat 
schimb de experienţă al cărui rezultat e 
cel dorit: un pacient bine îngrijit din toate 
punctele de vedere. DATE & CIFRE

CONTROL RAPID SI EFICIENT AL
DURERII SI SIMPTOMELOR

CONSULTANTA 
PENTRU PERSONALUL MEDICAL



Anda Babiuc  

KINETOTERAPIE
Cabinetul de kinetoterapie e deschis tuturor pacien�ilor, imi trec pragul at�t 
copiii c�t �i adul�ii care au nevoie de serviciile mele. 

BRASOV
1297 de sedin�e

CAMERA SENZORIALA

HIDROTERAPIE

ECHIPAMENTE SPECIALE

Nu pot începe nici un tratament fără 
o evaluare iniţială, pentru că pacienţii 
mei se află în diverse stadii de boala, şi 
desigur că nu toţi vor răspunde la fel 
tratamentului.  Încerc, deci, să gândesc 
planul de recuperare în funcţie de 
starea fiecăruia şi de ceea ce pot face 
pentru ei.  Vreau să mai spun, chiar 
de la început, că nu doar persoanele 
bolnave ar trebui să practice 
kinetoterapia, ci şi cele sănătoase. 

 Atat cei mari cat si cei mici îmi arată de 
fiecare dată cât de mult contează orele 
pe care le petrecem împreună. Cu toţii 
zâmbesc în timpul tratamentului, îmi 
arată că se simt bine şi că exerciţiile pe 
care le fac cu ei sunt eficiente. Uneori 
chiar se întâmplă să mă întrebe atunci 
când ne întâlnim pe holurile Hospice 
când urmează să ne mai vedem.  

 Faptul că toţi cei care participă la 
şedinţele de kinetoterapie se simt mai 
bine nu e confirmat doar de ei, ci şi 
de cei care îi au în grijă. Mulţi părinţi 
ai micuţilor de la noi fac mari sacrificii 
pentru a-i aduce la timp şi în fiecare 
săptămână la kinetoterapie, iar faptul 
că unii se deplasează cu mijloace de 
transport în comun, venind din afara 
oraşului, arată că efortul e pe deplin 
răsplătit atunci când îşi văd copii mai 
fericiţi. Inutil să spun că mulţumirea şi 
fericirea lor sunt şi ale mele, la sfârşitul 
fiecărei şedinţe de terapie. 

DATE & CIFRE

SERVICII
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ASISTENTA SOCIALA
Ca asistent social, sunt cea care ajut� pacien�ii Hospice sa ob�in� diverse 
drepturi �i s�-�i rezolve problemele sociale pe care le �ntâmpin� datorit� 
bolii

E rolul meu să mediez între pacient 
şi cei apropiaţi, pentru că deseori 
echilibrul în interiorul familiei e 
dereglat datorită suferinţei cauzate 
de o boală incurabilă.  
Drepturile sociale pe care le obţin 
pentru cei bolnavi pot fi foarte 
diverse, începând cu pensii de 
boală, certificate de handicap, dar 
şi orice alt fel de intermediere între 
bolnav şi instituţii. 

Ajutorul pe care îl ofer poate fi 
extrem de complex, iar câteodată 
ţine doar de mine să rezolv 
problema pacientului; se întâmplă 
să avem bolnavi care aparţin unor 
categorii defavorizate, aceştia 
neştiind nici să citească, nici să 
scrie. Însă puterea de a merge mai 
departe o am în fiecare zi, în primul 
rând datorită mulţumirii pe care o 
simt în sufletul pacienţilor mei. 

Intră în sarcinile mele să organizez 
şi grupuri de suport. Există două 
astfel de grupuri: unul în care se 
întâlnesc părinţi ai copiilor pacienţi, 
altul format din bolnavi de HIV-SIDA. 
Eu mediez întâlnirea, ei socializează 
şi îşi împărtăşesc probleme şi 
găsesc soluţii. E o imensă bucurie 
pentru mine să descopăr ca unii 
dintre ei au devenit buni prieteni şi 
se întâlnesc şi în afara grupurilor. 

BRASOV
1524 vizite la domiciliu 
1742 de vizite ale pacien�ilor la sediu pentru consiliere 
2683 intermedieri �i sprijin pentru ob�inerea drepturilor 
sociale
Serb�ri - de Pa�te 130 de copii pacien�i �i 29 de fra�i/
surori, de 1 Iunie pentru 56 de copii pacien�i, de Cr�ciun 
pentru 100 de copii pacien�i �i 27 frati/surori 
Tabere - pentru copii pacien�ilor (Avrig, jud. Sibiu) : 30 
participan�i; la Vl�hi�a, 58 de copii �i p�rin�i

BUCURESTI
614 vizite sau interven�ii 
151 sedin�e de consiliere la sediu
23 vizite de suport �n perioada de doliu 
10 intâlniri ale grupului de suport

MEDIERE  INTRE PACIENT SI 
FAMILIE

OBTINERE DREPTURI SOCIALE

GRUPURI DE SUPORT

DATE & CIFRE



Ilona Gorog

ASISTENTA PSIHO-EMOTIONALA 
SI SPIRITUALA
Pentru ca o boal� incurabil� nu �nseamn� doar suferin�� fizic�, trebuie s� 
�mi ajut pacien�ii s� treac� prin aceste clipe grele...

...să fiu atentă la tot ce simt, să 
fiu deschisă la orice fel de discuții 
pentru ca ei sa nu aleagă, mai mult 
sau mai puțin conştient, însingurarea.

Ca psiholog, încerc de fapt să “redau” 
pacientul familiei şi comunităţii din 
care face parte. De multe ori, tristeţea, 
disperarea, panica şi revolta care vin 
din lupta cu suferinţa afectează relaţiile 
dintr-o familie. De aceea, încerc să 
identific şi să previn orice problemă 
sau stare care poate duce la emoţii 
negative ori provoacă tensiuni între 
membrii familiei. Căci, chiar dacă 
pentru corp boala este incurabilă, 
sufletul poate fi vindecat şi, până la 
urmă, acesta este cel mai important 

lucru.  
  
De-a lungul timpului, experienţa cu 
pacienţii ne-a arătat că persoanele 
care acordă importanţă vieţii lor 
spirituale găsesc mai uşor speranţa 
şi puterea de a lupta cu boala şi 
cu schimbările pe care le aduce 
ea. La fel ca şi în cazul celorlalte 
aspecte ale îngrijirii, convingerile 
pacientului sunt întotdeauna 
respectate iar întâlnirea cu preotul, 
pastorul sau consilierul spiritual se 
poate desfăşura fie la domiciliul 
pacientului, fie la sediul nostru, pe 
baza unei programări şi doar atunci 
când pacientul o doreşte. 

BRASOV
asisten�� psihologic� - 316 persoane 
consultan�� �n �edin�e interdisciplinare - 87 �edin�e 
sprijin pentru personal - 43 de persoane 
suport �n perioada de doliu - 57 de �edin�e

CONSILIERE PENTRU 
PERSONALUL HOSPICE

CONSILIERE INDIVIDUALA

GRUPURI DE SUPORT

DATE & CIFRE

SERVICII
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EDUCATIE

EDUCATIE HOSPICE
R�spândim principiile palia�iei printre profesioni�ti

Pe lângă practica de zi cu zi 
a îngrijirii paliative, aceasta 
trebuie promovată în rândul 
personalului medical, pentru 
înţelegerea necesităţii 
dezvoltării serviciilor la nivel 
naţional. Toţi cei interesaţi 
trebuie să poată avea acces la 
o formă de educaţie în acest 
domeniu, de la cea de bază în 
formarea profesională (prin 
module de îngrijiri paliative în 
cadrul facultăţilor de medicină, 
al şcolilor postliceale şi colegiilor 
de asistenţi medicali), la cursuri 
de educaţie medicală continuă 
sau cursuri specializate pentru 
obţinerea atestatului în 
îngrijiri paliative. 

Prin diferite programe de 
educaţie, cursuri naţionale 
şi internaţionale, conferinţe, 
schimburi de experienţă, 
HOSPICE Casa Speranţei 
răspândeşte cunoștințele şi 
know how-ul dobândite în peste 
18 ani de practică, ajungând 
în 2009 să reprezinte unul 
dintre centrele binecunoscute 

în îngrijirea paliativă de pe 
continent. 

Cele două centre educaţionale 
ale fundaţiei, Centrul de Studii 
pentru Medicină Paliativă din 
Braşov şi Centrul de Resurse 
“Nicholas Edeleanu” din 
Bucureşti, reprezintă un succes 
al dorinţei de a împărtăşi 
experienţa dobândită, fiind 
motorul mişcării educaţionale 
iniţiate de Hospice. În centrele 
de la Braşov şi Bucureşti 
sunt găzduite conferinţe şi 
simpozioane, iar personalul 
medical interesat are la 
dispoziţie biblioteci de 
specialitate cu lucrări de 
referinţă din acest domeniu
 nou al medicinii. 
Cursurile fundaţiei sunt 
recunoscute de Şcoala 
Natională de Sănătate Publică 
şi Management Sanitar, astfel 
că medicii interesaţi pot 
obţine atestatul în îngrijiri 
paliative. În anul 2009, în cadrul 
programului educaţional 
naţional al fundaţiei, lectorii 

noştri din Braşov şi Bucureşti, 
alături de alţi medici formatori 
în îngrijire paliativă din 
Constanţa, Cluj, Timişoara şi 
Alba Iulia, au susţinut cursuri 
pentru obţinerea atestatului 
în îngrijiri paliative, urmînd 
ca în luna mai 2010 o nouă 
serie de medici să treacă de 
examenul final. HOSPICE Casa 
Speranţei este acreditat de 
către OAMGMAMR (Ordinul 
Asistenţilor Medicali Generalişti, 
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali 
Din România) ca furnizor de 
educaţie medicală continuă a 
asistenților medicali în domeniul 
îngrijirilor paliative. 

Cunoștințele pe care Fundaţia 
le poate împărtăşi nu au rămas 
între graniţele ţării, lectorii 
Hospice susţinând cursuri 
internaţionale şi participând 
la schimburi de experienţă în 
ţări din Europa de Est sau Asia 
Centrală şi de Vest. 
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ATESTARE IN 
INGRIJIRI PALIATIVE
Decembrie 2008 - Mai 2010

Programul de Atestare în Îngrijiri 
Paliative a fost organizat de Centrul 
Naţional de Perfecţionare în Domeniul 
Sanitar Bucureşti în colaborare cu 
Fundaţia Hospice şi a început în 
decembrie 2008, fiind înscrişi un 
număr de 54 de medici. Cursul se va 
încheia în anul 2010 prin susţinerea 
examenului de atestat în 
îngrijiri paliative.  

Programul de atestare constă în 
efectuarea a 12 săptămâni de curs, 
eşalonate pe parcursul a 18 luni. Din 
cele 12 săptămâni, 8 sunt module 
de teorie şi 4 de practica clinică. La 

nivel naţional sunt recunoscute în 
acest moment două centre în care se 
desfăşoară acest program şi anume 
Centrul de Studii pentru Medicină 
Paliativă din Brașov și Centrul de 
Resurse pentru Îngrijire Paliativă 
“Nicholas Edeleanu” din București, sub 
coordonarea căruia s-au organizat 
cursuri la Cluj, Timişoara şi Bucureşti. 
Atestatul în îngrijiri paliative poate fi 
obţinut de medici de orice  specialitate 
clinicăt din România. La programul 
care s-a desfăşurat în perioada 2008 
- 2010 au participat medici din Alba, 
Arad, Argeş, Bacău, Braşov, Brăila, 
Bihor, Bucureşti, Cluj, Dolj, Hunedoara, 
Iaşi, Neamţ, Tg. Mureş, Timişoara 
şi Vaslui. 

În urma absolvirii  examenului  care 
se va desfăşura în a treia săptămână 
a lunii mai  2010 în centrul universitar 
Braşov, o nouă serie de medici vor 
obţine atestatul, crescând astfel 
numarul celor cu Atestat în Îngrijiri 
Paliative la 231.

NURSING IN
INGRIJIRI PALIATIVE
Iulie 2009

Simpozionul româno-american de 
nursing în îngrijiri paliative a fost 
organizat pentru a acoperi o nevoie 
naturală, aceea de a îmbunătăţi 
relaţiile fundaţiei cu unităţile sanitare 
publice precum şi pentru a creşte 
gradul de conştientizare a personalului 
medical asupra calităţii serviciilor de 
îngrijire paliativă.  

La simpozion au participat directori 
de îngrijiri, asistenţi şefi din unităţile 

sanitare braşovene, precum şi 
preşedintele şi vicepreşedintele 
OAMGMAMR ( Ordinul Asistenţilor 
Medicali Generalişti, Moaşelor şi 
Asistenţilor Medicali din România).  

Cei 8 lectori din SUA, de la Rhode 
Island University şi Simmons College, 
s-au bucurat de aprecierea şi interesul 
deosebit al participanţilor. Între 
temele abordate au fost relaţiile de 
colaborare şi interdisciplinaritate 
ale asistentului medical cu ceilalţi 
membri ai echipei de îngrijiri paliative, 
evaluarea simptomelor din perspectiva 
asistentului medical, managementul 
simptomelor neuropsihice, precum 
şi alte subiecte menite să sublinieze 
rolul pe care îl are asistentul medical 
specializat în îngrijirea paliativă.



INGRIJIREA PALIATIVA IN EDUCATIA 
DE BAZA A ASISTENTULUI MEDICAL
Noiembrie 2009

Încă din 2007, legislaţia română 
prevede includerea în tematica şcolilor 
postliceale a unui modul de îngrijire 
paliativă. 

HOSPICE Casa Speranţei a luat 
inițiativa de a concepe şi un manual 
comun dedicat acestor cursuri, până 
la această dată neexistând o astfel 
de resursă nici pentru studenţi şi nici 
pentru personalul didactic. 

Astfel, beneficiind de ajutorul Open 
Society Institute, am organizat o 
Conferinţă Internaţională menită 
să stabilieasca coordonatele unor 

manuale de îngrijiri palitive, unul 
adresându-se cursanţilor şi altul 
profesorilor de la şcolile postliceale 
sanitare din România, Serbia şi 
Moldova. 

La conferinţă au participat peste 
70 de invitaţi, profesori, directori 
şi alţi factori de decizie ai şcolilor 
postliceale din ţara noastră, dar 
şi din Moldova şi Serbia, iar ca 
lectori au fost invitaţi Prof.Dr. Daniel 
Hinshaw (SUA) şi Terry Magee 
(Marea Britanie).

INGRIJIREA PALIATIVA O 
PROVOCARE PENTRU TOTI
11-12 Septembrie 2009

A X-a Conferinţa Naţională „INGRIJIREA 
PALIATIVĂ - O PROVOCARE PENTRU TOTI”, 
la care au participat 129 de profesionişti 
din domeniul îngrijirilor paliative din 
România, s-a desfăşurat la Constanţa, în 
perioada 11-12 septembrie 2009. 

Scopul conferinţei a fost promovarea la 
nivel naţional a dezvoltării serviciilor de 

îngrijiri paliative şi facilitarea schimbului 
de experienţă între furnizorii de servicii  
din domeniul paliației din întreagă ţară. 

Conferinţa a fost  structurată în 
plenare, ateliere şi sesiuni de 
prezentare şi a fost creditată de 
Colegiul Medicilor şi OAMGMAMR 
din România. 

EDUCATIE
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TELECONFERINTE PE TEME 

Sesiuni 2009

Teleconferinţele pe teme de nursing 
au început în 2007, şi au avut că scop 
perfecționarea continuă a personalului 
clinic din Hospice. Discuţiile s-au purtat 
periodic între asistentele fundaţiei şi 
profesori ai Rhode Island University şi 
Simmons College, aceştia discutând pe 
studii de caz ce reprezintă o provocare 
în practica clinică zilnică.  Discuţiile sunt 
orientate înspre găsirea unor soluţii 

concrete, adaptate la resursele disponibile 
în România, şi se desfăşoară trimestrial. 
 
Sesiunile din 2009 au tratat subiecte 
ca îngrijirea escarelor, îngrijirea 
traheostomelor, sprijinul în perioada 
de doliu, cercetarea în nursing şi altele. 
Studenţii la Masterul în Îngrijiri Paliative 
al universităţilor colaboratoare au putut 
vizualiza teleconferinţa chiar în sala 
de curs. 

HOSPICE CASA SPERANTEI SI
MITROPOLIA ORTODOXA 
A GRECIEI
Mai 2009

Proiectul de colaborare dintre HOSPICE 
Casa Speranţei şi Mitropolia Ortodoxă a 
Greciei a început la iniţiativa acesteia din 
urmă, din dorinţa de a organiza propriul 
serviciu de îngrijiri paliative la domiciliu în 
Atena. Fundaţia a oferit sprijin logistic şi 
know how, prin două cursuri de instruire 
oferite echipei din Grecia. Primul curs 
teoretic a avut loc la Atena, reunind 
medici, asistenţi medicali, asistenţi sociali, 
psihologi, preoţi, dar şi câţiva profesori de 
la Universitatea de Stat din Grecia, aceştia 
învăţând de la lectorii Hospice bazele  
îngrijirii paliative. Cursul teoretic a fost 

urmat de unul practic, care a avut loc în 
România, la sediul Hospice. 

Colaborarea dintre Fundaţie şi Mitropolia 
Greciei este încă în desfăşurare, Hospice 
urmând să supervizeze începerea 
activităţilor unităţii mobile de îngrijiri 
palitive a părţii greceşti. 



ACTIVITATI EDUCATIONALE

In cursul anului 2009, au fost distribuite 1.151 de exemplare 
din buletinul informativ online al Hospice, acesta fiind trimis 
catre autoritati, institutii publice centrale si locale, membrii ai 
Parlamentului României, case de asigurari de sanatate, colegiile 
medicilor, medici, profesionisti din organizatii neguvernamentale. 

Diseminarea periodica de informatii de interes pentru 
profesionisti si organizatii neguvernamentale, sub forma de 
alerte Info-Hospice. In cursul anului 2009, au fost distribuite 80 
de alerte. 

Traducerea a 15 materiale informative si carti de specialitate.

Organizarea a 6 cursuri de instruire pe urmatoarele teme: 
strangere de fonduri din comunitate; organizarea serviciilor de 
îngrijiri paliative; scrierea propunerilor de finantare; mentinerea 
calitatii serviciilor; management de proiecte; fonduri structurale. 
La aceste cursuri, au participat, în total, 102 persoane 
din 22 judete.  

Organizarea cursurilor de obtinere a atestatului în îngrijiri 
paliative pentru 17 medici. În cursul anului 2009, au avut loc 
7 module de câte 7 saptamani de pregatire teoretica. Fiecare 
cursant a derulat un stagiu practic de câte o saptamana, alaturi 
de echipa multidisciplinara de îngrijiri paliative din Bucuresti.  

6 cursuri „PRESCRIEREA SI UTLIZAREA OPIOIDELOR IN 
MANAGEMENTUL DURERII”, peste 150 medici 

10 cursuri pentru asistenti medicali, 194 participanti 

5 cursuri pentru dobandirea aptitudinilor organizationale in 
Ingrijiri Paliative, peste 100 participanti  

Cursuri pentru studentii din anul VI Facultatea de Medicina 
din Brasov

�n Bra�ov �i Bucure�ti

EDUCATIE
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ADVOCACY PENTRU
INGRIJIREA PALIATIVA
Construim o “cultur�” a palia�iei �n România.

Termenul de a advocacy nu e poate unul 
foarte cunoscut pentru cineva care nu e 
implicat zi de zi într-o astfel de activitate. 
E vorba despre influenţarea politicilor 
publice privind alocarea resurselor, în 
cazul nostru în privinţa deciziilor care 
să asigure accesul bolnavilor incurabili 
la îngrijiri paliative şi utilizarea cît mai 
judicioasă a banului public pentru astfel 
de servicii. 
Hospice şi-a asumat această misiune 
de advocacy încă de la începuturi, 

PETITIA PENTRU DREPTUL 
BOLNAVILOR INCURABILI
Vocea ta conteaz�, poate ajuta bolnavii incurabili

Începând cu 6 octombrie 2009, oricine 
a putut semna petiţia online "Vocea ta 
contează, poate ajuta bolnavii incurabili”.  
Până în iunie 2010 peste 3700 de 
persoane au semnat petiţia şi au lăsat 
impresii care ne mobilizează în lupta 
pentru dezvoltarea îngrijirii paliative 
în România.  Cei care au avut sau au 
persoane apropiate, prieteni sau colegi 
pentru care nu au putut face atât cât 
ar fi vrut, trebuie să ştie că întotdeauna 
se mai poate face ceva, şi că Îngrijirea 
Paliativă există pentru a aduce calitate 

vieţii, pentru a alina durerea şi suferinţa 
fizică, pentru a aduce sprijinul emoţional, 
social şi spiritual de care au atâta nevoie 
bolnavul şi familia.  
 Lanţul celor care au susţinut deja această 
petiţie trebuie continuat, pentru ca vocile 
tuturor, împreună, să convingă autorităţile 
că timpul e preţios pentru cei în suferinţă. 

www.petitieonline.ro/petitie-p66954055.html 

LEGISLATIE Eforturile Fundaţiei s-au materializat şi 
în privinţa unor modificări legislative 
privitoare la îngrijirea paliativă, în scopul 
introducerii în Contractul Cadru pentru 
2010 a ingrijirilor paliative la domiciliu. 
În 2009 a fost înfiinţată Subcomisia de 
Îngrijire Paliativă din cadrul Ministerului 
Sănătăţii. Aceasta s-a constituit ca un 
departament al Comisiei de Oncologie, 

fiind prezidată de către Directorul de 
Educaţie şi Dezvoltare Naţională al 
Fundaţiei noastre, Dr. Daniela Moşoiu. 

În cadrul subcomisiei, sunt propuse 
acte normative pentru educaţia 
profesioniştilor în domeniu şi pentru 
dezvoltarea de noi servicii. 

04

atunci cînd ne-am propus să pledăm 
pentru extinderea în ţară (şi nu numai!) 
a serviciilor iniţiate la Braşov în 1992. 

Încă de atunci am început să ușurăm 
munca celor ce își doresc să înființeze 
servicii similare, prin influenţarea 
autorităţilor şi propunerea unor schimbări 
legislative de promovare a îngrijirilor 
paliative. 



STANDARDE MINIME PENTRU 
INGRIJIRI PALIATIVE

UN MODEL DE SERVICII 
INTEGRATE

Acestea au reprezentat un succes al Coaliţiei Naţionale de Îngrijiri Paliative în anul 2009. În ultimele două 
decenii în România s-au înfiinţat peste 30 de noi servicii de îngrijiri paliative, ca răspuns la numeroasele 
cereri ale familiilor nevoite să asigure îngrijirea unui membru de familie suferind de o boală incurabilă. 
Majoritatea acestor servicii au fost de natură caritabilă, în cadrul unor organizaţii neguvernamentale, altele 
s-au înfiinţat ca secţii în spitale din sistemul public de sănătate. Toate aceste servicii şi-au urmat calea în 
funcţie de resursele financiare şi umane disponibile. 

Pentru ca actul medical şi de îngrijire să poarte amprenta calităţii în toate serviciile de îngrijiri paliative, se 
impunea un numitor comun, ca punct de reper şi barem minim pe care orice serviciu, public sau privat, să îl 
îndeplinească în îngrijirile paliative acordate la domiciliu, în hospice-uri sau secţii din spitale publice. 

În anul 2009, medici, asistenţi medicali, asistenţi sociali şi alţi profesionişti din servicii 
reprezentate în Coaliţia Naţională de Îngrijiri Paliative au colaborat pentru elaborarea 
unor standarde minime pentru îngrijirile paliative la domiciliu, în regim de internare sau 
în ambulatoriu. Cei interesaţi în înfiinţarea unor servicii similare au acum la dispoziţie un 
instrument concret şi un ajutor pentru ca munca de început să le fie uşurată. 

Vor găsi în acest document informaţii privind aspectele organizatorice esenţiale la înfiinţarea unui serviciu, 
detalii privind resursele umane şi materiale minime  necesare precum si informatii despre procesul de 
ingrijire.

2009 a însemnat pentru Hospice şi începutul unui proiect pilot de servicii integrate, proiect finanțat de către 
Fundația Bristol - Myers Squibb (spital-comunitate) pentru bolnavii de cancer asistaţi în Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă Braşov. Echipa Hospice îşi propune să intervină la patul bolnavilor internaţi în spital, la solicitarea 
şi în colaborare cu medicii curanţi, pentru alinarea suferinţei, suport psiho-emoţional pentru pacient şi familie, 
precum şi asigurarea condiţiilor pentru externare şi pentru continuarea îngrijirii la domiciliu sau în unitatea 
hospice. 
 
Modelul propus de “Echipa de Îngrijiri Paliative de Spital” este unul care eficientizeaza costurile: pe de o parte 
dă posibilitatea pacienţilor de a fi îngrijiţi, după externare, de echipe multidisciplinare specializate (la domiciliu, 
mai ales în mediul rural, sau prin internare în hospice, cu costuri reduse), iar pe de alta parte asigură servicii 
specializate de îngrijiri paliative la patul bolnavilor în orice secţie de spital unde este nevoie. Modelul poate fi 
copiat şi în alte spitale din ţară, proiectul urmând să pună la dispoziţia celor interesaţi şi date privind costurile 
anuale ale serviciului.

ADVOCACY
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FUNDRAISING

CAMPANII & EVENIMENTE
Cerem ajutor oamenilor cu suflet.

 În anul 2009 organizaţia a reuşit 
să atragă cu o echipă formată din 4 
angajaţi la Braşov şi 4 la Bucureşti şi cu 
sprijinul voluntarilor ori de câte ori a 
fost nevoie, fonduri în valoare de peste 
560.000 euro, reprezentând 36% din 
bugetul cheltuit de organizaţie pentru 
îngrijirea unui număr de 1267 de 
bolnavi cu cancer şi alte boli incurabile. 
  
 Succesul organizaţiei noastre în 
atragerea de fonduri se bazează pe 
reputaţia câştigată în comunitate prin 
calitatea serviciilor medicale oferite şi 
transparenţa în reflectarea modului de 
utilizare a fondurilor. Auditul finaciar al 
organizaţiei este realizat pro bono de 
PriceWaterhouseCooper. 
  

  "Sunt convinsă că HOSPICE Casa 
Speranţei, prin întreaga activitate 
pentru comunitate (îngrijirea 
bolnavilor, instruirea personalului 
medical, realizarea unor îmbunătăţiri în 
sistemul de sănătate şi mobilizarea de 
resurse prin campanii şi evenimente) 
educă şi dezvoltă spiritul filantropic 
al comunităţii (indivizi, companii, 
instituţii) şi impune un standard de 
etică şi calitate.”  
  
  
 LAURA IOSUB,  
 Manager Department Fundraising 
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A doua sâmbătă din octombrie 
înseamnă pentru toate hospice-
urile din lume Ziua Mondială 
a Îngrijirii Paliative. Este o zi în 
care toate aceste centre îşi unesc 
glasurile pentru a vorbi despre 
nevoile bolnavilor incurabili şi 
despre cei care îi ajută să 
învingă durerea.  

ZILELE PORTILOR 
DESCHISE
În săptămâna 5-9 octombrie, la  Zilele 
Porţilor Deschise am invitat la hospice-ul 
din Braşov personalităţi locale şi naţionale 
dar si comunitatea locală pentru a le 
demonstra că bolnavii oncologici nu sunt 
condamnaţi la durere; ei se pot bucura 
de viaţă dacă beneficiază de îngrijire 
adecvată. 

31  /  32

ZIUA MONDIALA A 
INGRIJIRII PALIATIVE
C�nd amintim tuturor c� durerea poate fi �nvins�.



FOTO  /  ANDREI PUNGOVSCHI

VOICES FOR HOSPICES: 
NOI AM ALES-O PE CEA 
A LUI FRANCO MIDIRI.
"Voices for HOSPICES" este o serie de 
concerte care au loc simultan in toata 
lumea de Ziua Mondială a Îngrijirii 
Paliative. În 2009 Franco Midiri a ales sa fie 
vocea HOSPICE Casa Speranței. 

Alături de corul de copii UNISON din 
Brașov, artistul italian, laureat la San Remo 
, a oferit un minunat recital, cu gândul la 
tatăl său bolnav de leucemie.

IMAGINI CARE VORBESC

“Imagini care vorbesc”  este o expoziţie 
itinerantă de imagini din HOSPICE Casa 
Speranţei. Nu sunt mulţi cei care reuşesc 
să emoţioneze prin fotografie. 

Fotoreporterul  Andrei Pungovschi şi-a 
propus  să transmită publicului trăirile şi 
empatia simţite de-a lungul celor 7 zile pe 
care le-a petrecut alături de pacienţi şi de 
echipa Hospice. Expoziţia a fost găzduită 
în Bucureşti  la Palatul Suțu şi în Piaţa 
Universităţii iar la Braşov în Piaţa Sfatului, 
la Teatrul Dramatic şi în Centrul Cultural 
Reduta. 

FUNDRAISING
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CAMPANIA 2%
Un mic procent face o mare diferen��

Poţi dona fără să bagi mâna în portofel? 
Campania 2% ne-a demonstrat că 
se poate , iar în 2009 am lansat în 
comunitate un apel  puternic, menit să 
ducă la completarea a cât mai multe 
formulare pentru donarea a 2% din 
impozitul pe venit.  

Compasiunea şi înţelegerea 
manifestată faţă de suferinţa pacienţilor 
noştri a fost determinată şi de mesajul 
pe care am ales să îl folosim, şi care 
ilustrează cel mai bine necesitatea 
ajutorului comunităţii.

Apelul a mobilizat nu mai puţin de 
20 000 de susţinători ai cauzei noastre 
să îşi treacă numele pe formularele 
de donaţie, ajutând astfel pacienţii 
Hospice să beneficieze timp de două 
luni de servicii gratuite. 

În anul 2009, numărul contribuabililor 
care s-au folosit de dreptul de a 
redirecţiona 2% din impozitul pe 2008, 
a depăşit 17% pe tara.  La nivel local, 
peste 35% dintre brasovenii care au 
ajutat în acest fel un ONG au ales 
HOSPICE Casa Speranţei. 

Deşi nu există o raportare oficială, ne 
numărăm printre primele 10 ONG-uri din 
ţară care colectează sume importante 
prin 2% şi care an de an contribuie prin 
acesta campanie la informarea românilor 
asupra acestui drept legal de a ajuta.  

Dacă ne gândim că 2% din impozitul 
pe venitul anual al unui contribuabil 
(persoană fizică) variază între 10 lei şi 
150 lei, pentru pacienţii HOSPICE Casa 
Speranţei aceste sume înseamnă prânzul 
pentru doi bolnavi internaţi, respectiv 
o vizită la domiciliu (incluzând costul 
medicaţiei până la urmatoarea vizită).

15 MARTIE - 15 IUNIE
20 000 de români au redirec�ionat 2% din impozit 
850 000 de LEI redirec�ionati

SA INVINGEM DUREREA ESTE GREU, DAR FARA TINE E IMPOSIBIL

NU E SUFICIENT SA-TI PARA RAU... APROPIE-TE CU 2%

DATE & CIFRE



CROSUL 
“ALEARGA TU PENTRU EI”

   BUCHAREST 
CITY MARATHON

Alinia�i la start, 
pentru cineva drag

40 de kilometri cu g�ndul la HOSPICE

  În 2009 a avut loc prima ediţie a Crosului Aleargă tu pentru ei!, o adevărată 
manifestare de solidaritate faţă de cei aflaţi în suferinţă. HOSPICE Casa 

Speranţei a invitat membrii comunităţii (de la copii de 6 ani până la adulţi de 80 
de ani) să alerge pentru  “propriul erou” care se luptă cu durerea sau în memoria 

cui drag pe care îl poartă în suflet. Crosul a fost unul din antrenamentele publice 
pentru Maratonul Bucureştiului, din octombrie.

 Bucharest City Marathon, la a doua ediţie în 2009, a făcut front comun cu 
caritatea. HOSPICE Casa Speranţei a fost cauza asociată şi a beneficiat de 

donaţiile alergătorilor la cursa populara şi la traditionalul 
Pasta Party dinaintea maratonului (4.000 RON). În plus 19 alergători la 

semimaraton şi ştafetă  si-au mobilizat propriile reţele sociale şi au adunat 
peste 35.000 RON pentru Hospice. La fel au făcut şi împătimiţii de alergare de la 

RoClubMaraton care au vândut pentru Hospice fotografii făcute la marile maratoane 
ale lumii. 

IULIE
39 000 LEI str�n�i din dona�ii salariale

FUNDRAISING

 9625 LEI stransi din sponsorizari si donatii
128 de alergatori 10 arbitri acreditati

DATE & CIFRE

DATE & CIFRE
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BALUL ANUAL 
DE CARITATE 
FLOARE DE COLT 
EDITIA A 9-A
Când cauza este nobil�, 
�i generozitatea e la ea acas� 

200 de participanţi la cea de a 9-a 
ediţie a Balul Floare de Colţ, dăruit 
de Crier Media Group 
 
Cea de-a noua ediţie a Balului de 
Caritate Floare de Colţ, organizat de 
Crier Media Group, a avut loc în data 
de 17 noiembrie, la Athenée Palace 
Hilton (partener al evenimentului în 
fiecare an).Mihaela Rădulescu şi John 
Whitbread (manager CMG) au fost 
„masters of ceremony”, . 
  
Ne-au onorat cu prezenţa Excelenţa Sa 
Ambasadorul Marii Britanii, domnul Robin 
Barnett, Excelenţa Sa Consulul General al 
Canadei- doamna Marta Maszczenska, 
prinţesa Marina Sturdza, doamna 
Marie-Rose Mociornita, canotoarea 
olimpică Valeria Racilă Van Groningen, 
gimnasta olimpică Andreea Răducan, 
prezentatoarea TV Iuliana Marciuc. 
 Pentru al doilea an a fost acordat titlul 

Parteneri: CMG Romania, Athene Palace Hilton

Sponsori: GlaxoSmithKline, Lowe & Partners, Energy Financing Team Romania, Porsche Bank, 

Fundatia Vodafone, Macromex, Badea Clifford Chance, Novartis Oncology, Coca Cola Hellenic, Bioderma, 

PricewaterhouseCoopers, Colegiul Medicilor Dentisti Bucuresti, Raiffeissen Bank

Donatori obiecte licitație: Eugen Badina, Lillah si John Houghton, Marina Sturdza, Wargha 

Enayati, Wilmark Hernandez, Andrei Pungovschi, Adrian Parkes, Stefan Caltia, Cyprus Villa, Nora Balanica, Silvia 

Serban, Mihaela Radulescu, Debbie Perolls & Cover Story, Trupa Mandinga

Parteneri media: Galeria Posibila, Progresiv, HRB Expert

80 000 EURO str�n�i din dona�ii �i sponsoriz�ri

„campion HOSPICE Casa Sperantei”, de 
această dată domnului Dan Minulescu, 
manager Macromex.  
  
Cele mai inedite obiecte oferite la 
licitaţie au fost: un desen original 
Walt Disney- Pisicile Aristocrate, un 
automobil Nissan Micra adaptat pentru 
raliu, un zbor cu elicopterul, un desen 
în tuş semnat Ştefan Caltia dar si 
creaţii ale designerilor vestimentari 
Nora Bălănică şi Silvia Şerban. 
  
Seara a fost punctată de: prezentarea 
universului HOSPICE în imagini 
surprinse de fotoreporterul Andrei 
Pungovschi, lecţia de dans latino 
oferită de trupa lui Wilmark, momentul 
muzical Mandinga dar şi de  tînăra 
artistă britanică Debbie Perolls 
împreună cu trupa Cover Story.  
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CUPA HOSPICE 
LA FOTBAL

COCKTAIL ROCKS

CONCERT TIMPURI NOI

Goluri pentru caritate

Trei p�r�i distrac�ie, o parte caritate

Prieteni �n sprijinul Hospice

 Anul 2009 a însemnat găzduirea de 
către stadionul Steaua a unui eveniment  
caritabil unic în România: prima ediţie 
a Competiţiei de Fotbal Inter-Companii 
Cupa Hospice. 

 Competiţia a fost organizată în sistem 
de cupă, inscriindu-se 17 echipe a 
câte şapte jucători, toţi reprezentând 
companii de top din România. Aceştia au 
făcut câte o donaţie din partea fiecărei 

Gazda serii a fost Geanina Corondan care, 
împreună cu prietenii sai, ne-a sprijinit 
cauza oferind un show antrenant la 
restaurantul White Horse din Băneasa 
Business & Technology Park. Un 
concerte, moment artistic, tombolă cu 
premii surpriză au fost doar câteva  din 
momentele acestei seri deosebite.
Printre invitaţi s-au numărat 
personalităţi din lumea medicală sau 

 Trupa Timpuri Noi a acceptat să 
concerteze pentru o cauză caritabilă, 
astfel că au susţinut un concert pentru 
HOSPICE Casa Speranţei  în clubul 
Jukebox din Bucureşti.

IUNIE
17 companii �i 226 de juc�tori 
15 000 EUR strân�i din sponsoriz�ri �i dona�ii

companii, ajutându-ne astfel să asigurăm 
continuitatea serviciilor gratuite de 
îngrijire la domiciliu  
 în Bucureşti.  
  
 Câştigătorul primei Cupe Hospice a fost 
Vodafone, după o finală incendiară jucată 
cu cei de la GlaxoSmithKline, locul trei 
revenind echipei Deloitte. Pentru noi 
însă, toate echipele au fost câştigatoare 
şi preţuim implicarea lor în susţinerea 
Fundaţiei. 
  
 Asta pentru că evenimentul a fost în 
primul rând un exemplu de implicare. 
Celebrităţi, fotbalişti, oficiali, jurnalişti şi 
părinţi cu copii, au arătat că sunt alături de 
cei care, deşi au o boală incurabilă, pot trăi 
demn în fiecare zi a vieţii lor. 

a afacerilor, precum şi domnul Sorin 
Oprescu, primarul capitalei.  
  
“În Bucureşti, 5000 de persoane sunt 
diagnosticate în fiecare an cu boli 
terminale. Facem tot ce ne stă în 
putinţă ca ultima lor parte din viaţă să 
fie trăită din plin. Îngrijirea Hospice le 
permite să depăşească suferinţa. “ 
a declarat James Niblett, Director de 
Campanie. 
  

FUNDRAISING

DATE & CIFRE
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PARINTELE ADOPTIV 
AL HOSPICE CASA 
SPERANTEI
 

Jukebox - trupa care acompaniază 
Cârcotaşii, a adoptat cauza HOSPICE. 

Prietenia lor cu echipa HOSPICE 
numără deja ani de zile şi a început în 
2007 cu ocazia unui concert susţinut la 
Braşov. 

De atunci trupa a susţinut pro bono 
mai multe concerte în beneficiul 
fundaţiei, cele mai multe în 2009: la 
crosul de caritate din iulie, la maratonul 
din octombrie iar în decembrie au făcut 

un mini-turneu HOSPICE: în Braşov 
la Tequilla Bowling şi în Bucureşti la 
Coyote Cafe. Concertele de sărbători 
au adus fundaţiei donaţii în valoare de 
peste 6.000 lei. 

„De ce HOSPICE Casa Speranţei? 

Simplu: pentru că i-am cunoscut 
personal pe cei de la Hospice şi 
pentru că deja ne leagă o prietenie 
de-o vârstă cu piticul care mă strigă 
“tata” prin casă, adică de 2 ani şi ceva 
(...) m-a impresionat câtă energie şi 
bucurie radiau voluntarii Hospice care 
cântau şi dansau în faţa scenei, (...) 

Aceeaşi energie o pun şi în folosul 
bolnavilor incurabil în faza terminală. 
Pentru că asta fac cei de la Hospice: 
sunt îngerii care dau speranţă celor 
care nu mai au niciuna, pacienţilor pe 
care medicina nu îi mai poate ajuta, 
deşi trăim în secolul XXI.” 
ALEX VASILACHE

adoptaunong.ro
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O trup� care s� c�nte 
pentru noi

DONATII SALARIALE
Lupt�nd cu durerea, lun� de lun� 

Donaţiile salariale reprezintă o formă 
de donaţie care poate fi făcută fără 
a necesita deplasarea la HOSPICE 
Casa Speranţei, completând un 
simplu formular, şi, cel mai important, 
reprezintă o donaţie constantă, 
deoarece este făcută lunar. 
Angajaţii câtorva companii care au ajutat 

65 000 LEI stransi din donatii salariale 
angaja�i din 6 companii doneaz� lunar din propriul salariu 

HOSPICE în trecut şi-au făcut un obicei de 
a face donaţii din propriul salariu.

Sumele care pot fi bifate pe formular 
sunt astfel gândite încât să acopere nevoi 
punctuale pentru pacienţii noştri. Astfel, 
5 lei asigură costul unei mese de prânz 
pentru un pacient, 20 de lei reprezintă 
costul combustibilului necesar pentru 
4 sau 5 vizite la domiciliu, şi aşa mai 
departe.  

DATE & CIFRE

6 000 LEI ob�inu�i din dona�ii
4 concerte sus�inute pentru HOSPICE

DATE & CIFRE



RACE & HELP
O curs� contra cronometru pentru 
cei afla�i �n suferin�� 

Pilotul de raliu Alexandru Filip şi 
copilotul său Bogdan Iancu au iniţiat 
în 2009 o campanie proprie prin care 
echipajul 79, atrage fonduri pentru 
copiii de la HOSPICE. 

Ei au propus propriilor sponsori să 
contribuie cu 5 euro pentru fiecare 
kilometru de probă specială parcurs în 
3 din cele 8 etape ale Campionatului 
Naţional de Raliu. În plus ei au provocat 
piloţii participanţi la etapa de la Sibiu, în 
iulie 2009, să doneze obiecte legate de 
raliu, cu valoare personală, pentru a fi 
licitate on line (www.raliulsibiului.ro şi 
www.okazii.ro ). 

În august 2009 cei doi sportivi, 
actualmente vicecampioni naţionali, au 
făcut o vizită la HOSPICE şi au adus 
daruri pentru copii, povestind într-o 
conferinţă de presă cum au demarat ei 
acest proiect care va continua 
şi în 2010. 

„Am vizitat HOSPICE Casa Speranţei 
şi am vorbit cu copiii de acolo. Băieţii 
sunt suporterii noştri şi vor asista la 
raliul de la Braşov şi Sibiu. A fost o 
experienţă uimitoare! Este un loc 
unde pluteşte speranţa şi zâmbetul.” 
ALEXANDRU FILIP

ORANGE DAY

Orange Day este un eveniment 
de voluntariat în care angajaţii 
GlaxoSmithKline isi dedică timpul 
şi efortul pentru a genera schimbări 
pozitive în comunitate, urmărind trei 
direcţii: Natura, Viata si Speranta. 
În 2009, fiind deja  ataşaţi de cauza 
noastră, aceştia au decis ca o zi 
întreagă  să facă parte din viaţa 
de la Hospice.  

Voluntarii GSK s-au bucurat să lase 
în urmă o scară de acces secundară 
proaspăt zugrăvită şi vopsită, un spaţiu 
verde exterior îngrijit, un loc de joacă 
renovat şi o parcare curată şi marcată 
corespunzător. Un alt grup de angajaţi 
GSK şi-au dedicat timpul activităţilor 
creative, reuşind să producă obiecte 
decorative ce au fost apoi cumpărate 
în companie, obţinându-se în acest 
mod fonduri de peste 1.800 de lei.

50 de angaja�i GlaxoSmithKline 
Lucr�ri de amenajare �i renovare la sediul Hospice Bra�ov 
1800 LEI strân�i din vânzarea de obiecte decorative

DATE & CIFRE

FUNDRAISING

1777 EURO dona�i de sponsorii celor doi pilo�i
354 kilometri de traseu parcur�i pentru HOSPICE
Promovarea HOSPICE la 3 din cele 8 etape ale Campionatului Na�ional de Raliu

DATE & CIFRE
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MESAGERI AI SPERANTEI IN 
LUNA FLORII DE COLT
Credincio�ii care d�ruiesc timp f�r� durere

În cel de-al 14-lea an de derulare această 
campanie a atras în urma apelului lansat 
în 60 de biserici de diverse denominaţii 
din Braşov şi Bucureşti, donaţii în valoare 
totală de 50.000 lei, în aproximativ 2 luni 
(noiembrie şi decembrie) 
“De ani de zile ştiu că în noiembrie, la 

ZIUA INTERNATIONALA 
A DANSULUI

Cursanţii Centrului Cultural Reduta 
au sărbătorit Ziua Internaţională a 
Dansului printr-un spectacol remarcabil, 
coordonaţi fiind de profesorii lor. 
Programul serii a cuprins nu mai puţin de 
22 de numere de dans, de la balet la dans 

1 314 LEI dona�i de c�tre spectatori 

modern şi chiar break dance. 

SEARA DE SALSA
Dansul vindec� suflete

Dansul, bucurie �i speran��

Seara de salsa organizată de către omul 
de afaceri irlandez Damian Galvin a oferit 
celor prezenţi o muzică antrenanată, 
surprize, jocuri de societate, o tombolă 
şi nu în ultimul rând, o reprezentaţie 
originală de salsa, cu dansatori de la 
şcoala lui Wilmark Hernandez. 
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biserică fac o donaţie pentru bolnavii de 
la HOSPICE. Tinerii aceia drăguţi îmi oferă 
în fiecare an o floare de colţ pe care o port 
în piept până 
la Crăciun.” 
MARIA I. 

DATE & CIFRE

6 780 LEI str�n�i din dona�ii

DATE & CIFRE

50 000 LEI str�n�i din dona�ii

DATE & CIFRE



BAL MASCAT 
LADIES CIRCLE
Caritate din spatele m��tilor 

Membrele clubului Ladies Circle 1 Brasov 
au organizat în beneficiul Hospice un 
bal mascat cu tema “Flower Power anii 

70”, reuşind astfel să strângă fonduri 
importante pentru pacienţii noştri. 

Atât iniţiativa cât şi organizarea 
evenimentului au aparţinut clubului, 
demonstrând astfel că lucrurile nu pot 
merge decât bine atunci când un ONG 
ajută alt ONG. 

CONCERT ANGELA SIMILEA 
& OVIDIU KOMORNYIK
Versuri din inim�  pentru Hospice

Concertul caritabil ai cărui artişti de 
renume au fost Angela Similea şi Ovidiu 
Komornyik a avut o poveste care ne-am 
dori să se repete la fiecare eveniment 
marca Hospice. Trei tinere studente si 
organizatoare ale concertului, Diana 

Bjoza, Lavinia Burducea şi Iustina 
Niculescu au hotărât să ajute pacienţii 
Hospice Casa Speranţei, ele având, pe 
langă pornirea firească de a-i ajuta pe 
cei în suferinţă, şi o dureroasă experienţă 
proprie cu o persoană dragă aflată în 
suferinţă.

FUNDRAISING

6 000 LEI str�n�i din dona�ii

DATE & CIFRE

11 000 LEI str�n�i din dona�ii

DATE & CIFRE

DARURI DE CRACIUN
O carte �n dar De Crăciun, Mihaela Lepădatu a pregătit 

pentru copii de la Hospice, cu mainile ei, 
50 de saculeţi cu daruri, cel mai de preţ 
fiind cartea redactată si legată chiar de ea. 

50 de c�r�i donate copiilor pacien�i

DATE & CIFRE
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RECUNOASTERE
Reu�im prin recuno�tin�a celor din jur.

Recunoaşterea comunităţii face 
şi ea parte din motorul care 
ne împinge către viitor. Chiar 
dacă ne-am păstrat motivaţia şi 
avântul, neschimbate de 18 ani 
de altfel, am fi mult mai săraci 

fără confirmarea călduroasă a 
celor care ne înconjoară, fie că 
e vorba de o gală civilă care ne 
apreciază activismul social, de 
o conferinţă europeană unde 
suntem ascultaţi cu interes sau 
de un festival care ne premiază 
programele medicale pe care le 
desfăşurăm.

RECUNOASTERE
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TESTIMONIALE 
“Funda�ia HOSPICE Casa Speran�ei este una din cele mai credibile 
organiza�ii neguvernamentale cu care am avut pl�cerea s� colaborez �n 
cei peste 10 ani de experien�� direct� �n sectorul ONG-urilor.” M. A.

R. L.
Eu nu am putut să-l ajut pe tatăl meu (această situaţie m-a depăşit), dar ajutorul 
acordat de personalul HOSPICE Casa Speranţei a contat enorm.  Mulţumesc!

D. D.
Am avut în familie un caz de cancer care a primit susţinere din partea HOSPICE 
Casa Speranţei şi ştiu cât de important este acest lucru pentru cei aflaţi în 
suferinţă.

T. R.
HOSPICE face o treabă extraodinară! Îi felicit si le mulţumesc din suflet. Faptul 
că semnez această petiţie este o picatură într-un ocean, dar sper să primească 
în continuare sprijinul necesar!

S. E.
Am cunoscut personalul instituţiei HOSPICE, singurii care m-au ajutat şi m-au 
susţinut şi singurii care au reuşit să aducă zambetul pe buze până în ultima clipă 
mamei mele care i-a apreciat şi care şi-a dorit să fie acolo lângă ei la sfarşitul 
vieţii.

O. M. 
Apreciez tenacitatea d-voastră ca instituţie şi remarc faptul că dispuneţi de un 
corp medical deosebit, cu mult bun simţ şi profesionalism, care ar trebui să 
existe şi în instituţiile publice şi plătite de noi prin taxe suficiente.
B. G.
Vrem RESPECT pentru oameni. Ajutaţi HOSPICE pentru că trebuie să existe, 
şi în felul acesta îi ajutaţi pe toţi cei care sunt bolnavi incurabili şi au nevoie de 
îngrijire.

R. V. 
Trebuie să luptăm cât mai mulţi, să ne asigurăm că de aceste îngrijiri vor 
beneficia cât mai mulţi oameni aflaţi în suferinţă şi lăsaţi de izbelişte în momente 
foarte dificile ale vieţii lor. Multe felicitări celor de la HOSPICE Casa Speranţei din 
Braşov.

T. M.
Iniţiativa este lăudabilă, HOSPICE este un model pentru sistemul de îngrijiri 
(medical, psihologic, social etc.) românesc! Merită să ajutăm la alinarea 
suferinţei bolnavilor de la HOSPICE, pentru că acolo primesc tot ce-i mai bun în 
ultimele clipe de viaţă.



14 ANI DE ÎNGRIJIRE  Hospice Casa Speranţei a fost pentru noi mai mult decât o 

simplă fundaţie care ajută oameni, pentru noi a fost o a 
doua familie.
Gheorghiţă a fost nascut pe 07.03.1994 cu diagnosticul de 

hidrocefalie gigant, splină bifidă, operat-valvă si mai bine 

de un an şi 3 luni am trecut pragul multor spitale, până 
când ne-a luat HOSPICE Casa Sperantei sub îngrijirea sa. 

Începând cu anul 1995, când el avea doar 2 anişori , 
Fundatia ne-a ajutat cu mult sprijin medical (tratamentele 

medicale fiind mai scumpe de la an la an) şi am avut parte 

de un suport moral aşa cum nici nu ne-am imaginat din 
partea personalului. 
Mulţumim doamnei doctor şi bineînţeles asistentelor şi 
infirmierelor care mereu îl făceau pe Gheorghiţă să râdă şi 

să le iubească pentru asta. Era fericit când îi spuneam că 

mergem la Hospice şi mândru nevoie mare că urma sa fie 

în centrul atenţiei. Aşadar vă mulţumim din tot sufletul 
pentru că aţi fost alături de noi în toţi aceşti ani, mulţumim 

pentru dăruirea sufletească cu care l-aţi tratat şi l-aţi iubit 

pe Gheorghiţă şi suntem siguri că v-aţi îngrijit la fel şi de 
ceilalţi pacienţi de la Hospice.Alături de voi Gheorghiţă a fost pe deplin fericit, l-aţi ajutat 

mult, mult mai mult decât ar fi putut-o face un simplu 
tratament medical. Mulţumim lui Iisus Hristos pentru 
înfiinţarea acestei fundaţii. Mulţumim Hospice pentru 
dragostea voastră pe care aţi dăruit-o în cei 16 ani de viaţă 

ai lui Gheorghiţă. Din data de 25.05.2010 el s-a mutat 
acolo sus… alături de alţi îngeraşi….Cu multă dragoste, familia Lup.

RECUNOASTERE
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CASTIGATOR

CASTIGATOR

PREMIILE 
CAROL DAVILA
Eveniment organizat de Puls Media 
Network �i S�n�tatea TV

�n 2009, cea de-a doua edi�ie a Premiilor a adus Funda�iei Hospice premiul I la categoria “Institu�ia medical� privat�” pentru programul 
“Serviciul complex de �ngrijiri Paliative pentru adul�i �i copii cu boli incurabile”.

Premiile Carol Davila se acordă în 
fiecare an celor mai bune proiecte de 
responsabilitate socială, derulate în 
domeniul Sănătăţii Publice. 

Concursul se adresează companiilor, 
ONG-urilor, asociaţiilor de studenţi, 
agenţiilor de PR, de Advertising sau 
departamentelor de Marketing care au 
creat şi au implementat în acest domeniu 
programe sau campanii de educare şi 
informare despre probleme 
de sănătate.

GALA OAMENI PENTRU OAMENI
Eveniment organizat de ARC, Asocia�ia pentru Rela�ii Comunitare 
din Cluj

Gala Oameni pentru Oameni 
înseamnă un eveniment care 
premiază implicarea socială 
a companiilor, cetăţenilor şi 
organizaţiilor neguvernamentale. 
Sunt premiate donaţii, sponsorizări, 
voluntariatul şi activităţile de 

La edi�ia din 2010, Laurei Iosub, Fundraising Manager �n cadrul Funda�iei Hospice, 
i-a fost �nm�nat Premiul pentru cel mai Bun Coordonator de Atragere de Fonduri, 
pentru activitatea desf��urat� �n 2009.

atragere de fonduri. De asemenea, 

Gala îşi propune să identifice cele 

mai bune idei de implicare socială, 

cele mai de impact initiaţive, cele 

mai creative campanii, abordarile 

etice şi transparente. 



CASTIGATOR

CASTIGATOR

Competiţia  anuală “Gala Societăţii 
Civile” este un proiect care 
promovează, în randul publicului larg, 
modele de participare şi de activism 
social. 

Astfel se contribuie la creşterea 
sectorului neguvernamental românesc. 

GALA 
SOCIETATII CIVILE
Gala Societ��ii Civile este un proiect al 
Millenium Communications

�n 2009, Codruta Popa, asistent 
social �n  cadrul Funda�iei, a 
ridicat Premiul I la Categoria 
“Servicii sociale pentru categorii 
defavorizate”, un premiu acordat 
pentru Servicii de suport pentru 
familiile bolnavilor incurabili.

CONFERINTA EAPC
Al 11-lea Congres EAPC

Asociaţia Europeană de Îngrijiri Paliative 
(EUROPEAN ASSOCIATION FOR 
PALLIATIVE CARE) este forul european 
care reuneşte toate categoriile de 
profesionişti din domeniul paliației.

Are ca scop informarea, educarea şi 
cercetarea în scopul asigurării calităţii 
serviciilor de îngrijiri paliative. 

�n 2009, �n cadrul celui de-al 11-lea Congres EAPC, care a avut loc la Viena, Funda�ia 
HOSPICE Casa Speran�ei a fost reprezentat� de o echip� de peste 10 medici �i 
asisten�i medicali. “Premiul pentru cel mai bun poster de eveniment din ��rile �n curs 
de dezvoltare”, a fost acordat Danielei Mo�oiu, Director de Educa�ie �i Dezvoltare 
Na�ional� al HOSPICE.

RECUNOASTERE
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VOLUNTARII HOSPICE
Aducem al�turi de noi oameni c�rora le pas�. 

Voluntarii noştri sunt un ajutor 
nepreţuit pentru fundaţie, ei 
contribuind în fiecare zi pentru 
ca Hospice sa fie într-adevăr 
o Casă a Speranţei.  Ne sunt 
alături şi îşi rup din timpul lor 
de fiecare dată când le-o cerem, 
numai şi numai pentru a avea 
mulţumirea că pacienţii noştri îşi 

trăiesc fiecare clipă fără durere. 
Fie că e vorba de departamentul 
social, de cel pentru strângerea 
de fonduri, cel administrativ, 
recepţia sau bucătăria, primim 
ajutorul lor necondiţionat, 
iar dedicarea lor pare invers 
proportionala cu anii pe care 
ii au, şi spunem asta pentru că 
media de vârstă a voluntarilor 
no�tri nu depăşeşte 20 de ani. 

VOLUNTARI
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250 de voluntari �n 2009
850 000 de ore de voluntariat

DATE & CIFRE
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ANNA PEROLLS

In 2009 am participat la Clubul de 
Vacanţă dedicat copiilor bolnavi din 
cadrul Hospice Casa Speranţei.  
  
Pe parcursul acestei perioade am fost 
impresionată de munca pe care Hospice 
o depune pentru ca fiecare pacient să 
petreacă un timp de calitate.
  
Am luat astfel decizia de a fi voluntar la 
Hospice pentru 1 an şi m-am alăturat 
echipei în septembrie. Rolul meu la 
Hospice este să coordonez voluntarii, cu 
precădere pe cei care vin din străinătate 
sau pe cei care manifestă interes în 
strângerea de fonduri. 
 
Am devenit voluntar la Hospice 
deoarece am vrut să schimb ceva 
pentru cei mai puţin norocoşi decât 
mine. De asemenea am crezut că 
pot avea o influenţa asupra abordării 
activităţilor de la Hospice, în special 
cea de voluntariat. 
  
La Hospice am descoperit o adevarată 
familie, o echipă care lucrează în strânsă 
colaborare şi pentru care interesul 
pacientului primează în faţă oricăror 
alte considerente. A fost realmente 
o onoare să lucrez alături de oameni 

dedicaţi transformării îngrijirii paliative din 
România. 
  
Cât priveşte voluntariatul, m-am implicat 
în construirea unei echipe puternice prin 
evenimente de socializare săptămânale. 
  
Ceea ce iubesc la Hospice sunt 
voluntarii, întotdeauna entuziaşti, 
organizaţi şi foarte dornici să ne dedice 
timpul lor. Angajamentul demonstrat 
de aceştia este extraordinar având 
în vedere vârsta lor. Pentru mine ei 
sunt mai mult decât voluntari, sunt 
prieteni apropiaţi care mi-au asigurat 
în România o experienţă plină de 
recompense. 
  
Această experienţă m-a ajutat în primii 
paşi făcuţi în direcţia unei cariere 
într-o organizaţie care are de-a face 
cu bolnavi în faza terminală. Mai mult, 
mi-a oferit o a doua casă in România.  
  
Sunt foarte recunoscătoare echipei că 
m-a primit în rândul ei şi mă rog ca fiecare 
dintre colegii mei să aibă puterea de a se 
dedica în fiecare zi muncii pe care o fac, 
astfel încât aceasta să fie continuată mult 
timp de acum înainte.  
  

Pentru mine ei sunt mai mult 
decât voluntari, sunt prieteni 
apropia�i care mi-au asigurat 
�n România o experien�� 
plin� de recomenpense.



ESZTER GYÖNGYÖSI

 În primul rând datorită Hospice-ului  
am „castigat” o prietenă, cu care am 
o legătură strânsă.  Apoi, pe rând, 
am descoperit oameni minunaţi care 
m-au primit în familia Hospice cu 
braţele deschise şi care m-au ajutat 
de câte ori am avut nevoie.  
  
 Pe lângă toate aceste lucruri am 
văzut diferenţa dintre profesionalism 
şi distracţie, adică atunci când avem 
întâlniri în afară ne distrăm iar când 
avem responsabilităţi în Hospice 
ştim să ne facem treaba.   
  
 Pot spune că am format legături foarte 
frumoase cu membri echipei. Cel mai 
mult îmi place faptul că mă simt ca 
acasă şi ca de câte ori plec de aici, 
plec liniştită şi împăcată sufleteşte! 
Hospice mă face să îmi doresc să fiu 

mai bună zi de zi. Această experienţă 
mi-a schimbat percepţia despre viaţă şi 
m-a făcut să nu mă mai gândesc doar 
la mine, m-a ajutat să dezvolt anumite 
abilităţi şi sa devin mai puternică. 
 
Totodată am legat noi prietenii , am 
mai multă încredere în mine (în ceea 
ce pot să fac) şi mi s-a demonstrat că 
încă există oameni cărora le pasă ceea, 
ce m-a făcut şi pe mine să mă implic 
mai mult! 
  
 Sper din tot sufletul că voluntariatul 
din România să nu rămână la acest 
stadiu şi să se dezvolte cât mai mult 
pentru că avem nevoie de voluntari 
în orice domeniu! Împreună putem 
face mai mult!!! 

Aceast� experien�� mi-a 
schimbat percep�ia despre 
via�� �i m-a f�cut s� nu m� 
mai gândesc doar la mine, 
m-a ajutat s� dezvolt 
anumite abilit��i �i sa 
devin mai puternic�.

VOLUNTARI
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HOSPICE IN CIFRE
�mp�rta�im tuturor traseul fondurilor noastre.

CIFRE
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ADVOCACY

ADMINISTRATIE

FUNDRAISING

PROGRAME EDUCATIONALE

SERVICII MEDICALE

72.39 %

10.07 %

3.8 %

6.72 %

5.6
4 %

Sistemul de management al calit��ii aplicat de Funda�ia HOSPICE Casa Speran�ei 
este certificat ISO 9001:2000 pentru serviciile de �ngrijiri Paliative �i programele 
de educa�ie a personalului de specialitate. Acreditarea a fost f�cut� de c�tre SGS 
România cu consultan�� gratuit� din partea companiei bra�ovene TQS.
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CHELTUIELI HOSPICE 2009

AUDITUL FINANCIAR PENTRU ANUL 2009 A FOST OFERIT PRO BONO 
DE CATRE PRICEWATERHOUSECOOPERS.
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PROGRAME DE FINANTARE
Programe de finan�are accesate de HOSPICE Casa Speran�ei.

HOSPICES OF HOPE 
MAREA BRITANIE ŞI SUA 
Proiect permanent de parteneriat 
pentru co-finanţarea serviciilor clinice 
şi programelor educaţionale pentru 
profesionişti desfăşurate de HOSPICE 
Casa Speranţei din 1992 incoace.
  
Suma: 1.167.991 lei 
  

CASA DE ASIGURĂRI DE 
SĂNĂTATE BRAŞOV 
Contracte pentru furnizarea serviciilor de 
îngrijiri paliative în secţiile cu paturi, în 
ambulator şi la domiciliu. 
  
Suma: 1.420.880 lei (spital), 38.383 lei 
(ambulator), 0 lei (domiciliu) 
  

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI 
EGALITĂŢII DE ŞANSE 
Subvenţie în baza Legii nr.34/1998 pentru 
serviciile sociale acordate bolnavilor 
incurabili în Centrele de Zi Braşov (56.400 
lei), la domiciliu în Braşov (216.000 lei) şi în 
Bucureşti (66.000 lei). 
  
Suma: 338.400 lei 
  

CONSILIUL JUDEŢEAN Braşov  
  
Contribuţie la Campania "Salvează 
Hospice" pentru susţinerea Îngrijirilor 
Paliative la Domiciliu în Judeţul Braşov.  
  
Suma: 228.245 lei 
  

FUNDAŢIA VODAFONE ROMÂNIA 
Proiectul “Ingrijim impreuna” - Îngrijire 
şi consiliere pentru persoane cu boli 
incurablie în stadii avansate şi terminale, 
în parteneriat cu Hospice Emanuel 
(ORADEA) ŞI Hospice Casa Albert 
(BACĂU).
  
Suma: 440.343 lei 
PHARE 2004 

Dezvoltarea Centrului de Resurse pentru 
Hospice şi Îngrijire Paliativă 
"Nicholas Edeleanu" (Bucureşti) în cadrul 
Fundaţiei HOSPICE Casa Speranţei, cu rol 
în educaţia personalului de specialitate şi 
în susţinerea extinderii serviciilor paliative 
în România.  
  
Suma: 291.885 lei 
  

OPEN SOCIETY INSTITUTE, 
NEW YORK PROGRAM DE 
MONITORIZARE A BUGETELOR 
PUBLICE ÎN SĂNĂTATE 
Proiect de elaborare a standardelor 
de calitate pentru îngrijirile paliative 
(în regim de internare, la domiciliul 
bolnavilor şi în servicii de ambulator) şi 
de stabilirea a costurilor reale pentru 
aceste servicii. Rezultatele stau la 
bază proiecţiei fondurilor necesare unui 
program naţional de îngrijiri paliative. 
  
Suma: 145.577 lei 
  

COMMUNITY FUND 
INTERNATIONAL 
Proiectul «Îngrijiri paliative specializate 
pentru bolnavii HIV/SIDA», Anul III, în 
colaborare cu Spitalul de Boli Infecţioase 
Braşov.

FUNDAŢIA BRISTOL-MYERS 
SQUIBB 
Proiectul "Model integrat de servicii 
de îngrijiri paliative pentru bolnavii de 
cancer" (Anul I), pentru înfiinţarea echipei 
mobile de îngrijiri paliative cu rol de 
consultanţă în secţii ale Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Braşov. 
  
Suma: 210.348 lei 
  

EEA AND NORWAY GRANTS 
Proiectul “Eficienţa serviciilor de îngrijiri 
paliative“ evaluează, printr-un studiu 
sociologic la nivel naţional, situaţia 

îngrijirilor paliative în spitale din toate 
judeţele ţării, analizează oportunităţile de 
dezvoltare a serviciilor în diferite medii 
formulează propuneri pentru Planul 
Naţional de Îngrijiri Paliative susţinut de  
Hospice Casa Speranţei în Parteneriatul cu 
Ministerul Sănătăţii.
  
Suma:  65.000 Euro 
  

COMPANIA LLOYDS TSB (MAREA 
BRITANIE) 
Proiect de dezvoltare a voluntariatului şi a 
serviciilor sociale şi de consiliere a familiei 
în perioada de doliu, anul III.
  

UNITED WAY, ROMÂNIA 
Proiect pentru dezvoltarea unui 
serviciu de consultatii in ambulator 
pentru adultii si copiii cu afectiuni in 
stadii avansate din Bucuresti.

Suma: 79.729 lei  
  

UNICREDIT ROMÂNIA 
Finanţarea proiectului de îngrijiri paliative 
la domiciliu în Bucureşti ”Nu pierde nici 
o clipă. Împreună pentru o mai bună 
calitate a vieţii bolnavilor incurabili” .
  
Suma: 32.181 lei 

UNICREDIT BRASOV
Proiect pentru dotarea salii de 
kinetoterapie cu echipamente 
specifice.

Suma: 8700 lei
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DONATORI INDIVIDUALI

BRASOV

Bra�ov & Bucure�ti

HOSPICES OF HOPE MAREA 
BRITANIE ŞI SUA 
Proiect permanent de parteneriat 
pentru co-finanţarea serviciilor clinice 
şi programelor educaţionale pentru 
profesionişti desfăşurate de Hospice 
Casa Speranţei din 1992. 
  
Suma: 1.167.991 lei 
  

CASA DE ASIGURĂRI DE 
SĂNĂTATE BRAŞOV 
Contracte pentru furnizarea servicii lor 
de îngrijiri paliative în secţiile cu paturi, în 
ambulator şi la domiciliu.
  
Suma: 1.420.880 lei (spital), 38.383 lei 
(ambulator), 0 lei (domiciliu) 
  

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI 
EGALITĂŢII DE ŞANSE 
Subvenţie în baza Legii nr.34/1998 pentru 
serviciile sociale acordate bolnavilor 
incurabili în Centrele de Zi Braşov (56.400 
lei), la Domiciliu în Braşov (216.000 lei) şi în 
Bucureşti (66.000 lei).
  
Suma: 338.400 lei 
  

CONSILIUL JUDEŢEAN Braşov  
Contribuţie la Campania « Salvează 
Hospice » pentru susţinerea Îngrijirilor 
Paliative la Domiciliu în Judeţul Braşov.  
  
Suma: 228.245 lei 
  

FUNDAŢIA VODAFONE ROMÂNIA 
Proiectul “Ingrijim impreuna” - Îngrijire 
şi consiliere pentru persoane cu boli 
incurablie în stadii avansate şi terminale, 
în parteneriat cu Hospice Emanuel 
(ORADEA) ŞI Hospice Casa Albert 
(BACĂU).
  
Suma: 440.343 lei 

Abri Alexandru, Adam Elena, Ailinca 
Sorina, Airinei Aurica, Aldea Laurentiu, 
Alexandru Magda, Alexandru Stan, 
Aliki Tserkezoglou, Ancan Nicolae, 
Andoni Maria, Andrei Gheorghe, 
Apetrei Adina, Apostu Dan Alexandru, 
Badescu Stan, Badescu Stan, Balaban 
Gheorghe, Balan Aurel, Balcu Anca, 
Balescu Maria, Baluta Bogdan, Baluta 
Domnica, Bancila Monica, Banu Ioana, 
Barbat Casandra, Barbu Daniela, 
Barbulescu Aurora, Barzu Raluca, 
Benegu Constanta, Benga Emil, Benko 
Stefan, Birtar Ioan, Blebea Gabriela, 
Boghiu Angela, Bogles Simona, Boltres 
Marta, Borodi Lucia, Boros Pirosca, 
Bosca Ioana, Botea Claudia, Brailescu 
Nicoleta, Branduseriu Anca Nicoleta, 
Branzea Stancuta, Bratoloveanu Raluca, 
Bratulescu Alin, Brchzea Smaranda, 
Bredau Viorica, Breja Maria, Brezeanu 
Iulia, Brezoianu Olimpia, Brian Murry, 
Budeu Nicoleta, Budica Alina, Budusan 
Eugen, Buga Ioan, Bugov Leontina, 
Bularca Cristian, Bumbu Laura Maria, 
Buzatu Maria Cristina, Campeanu 
Mihaela, Capraru Marcela, Carneci 
Eugenia, Carstea Gabriela, Carstea 
Mariana, Catalina Georgeta, Centiu 
Maria, Chefneux Maria Teodora, Chitu 
Mihai, Ciobanu Rebeca, Ciobanu 
Stef &Raveca, Ciobanu Stefan, Cioc 
Constantin, Ciocalau Marian, Cires 
Alexandrina, Ciuca Ana, Clotea Ovidiu, 
Cojan Marian, Coleanu Marioara, 
Coman Maria, Constantin Mariana, 
Constantinescu Viorica, Corbos 
Nicolina, Cormos Diana, Costea 
Constntin, Craciun Alexandru, Crisan 
Maria, Cristea Teodor, Cristian Adrian, 
Cristian Maria Varga, Cristolovean 
Daniel, Curtu Alexandru, Damian 
Iulia, Danescu Cristina, Darie Virginia, 
Darolti Ana, David Constantin, Deac 
Vasile, Dejeu Dragos, Dennis Johnson, 
Diaconu Ileana, Dicu, Dima Eugen, 
Dinu Marioara, Dinu Sanda Livia, 
Dionisie Anica, Dionisie Anica, Dobrii 

Claudiu, Dobrii Mirela, Doroga Profirita, 
Dragan Madalina, Draghici Paraschiva, 
Dragnea Florin, Dragoi Mircea Viorel, 
Dragomir Adrian, Dragomir Moise, 
Duca Fabiola, Dumbrava Constantin, 
Dumitrean Adrian, Dumitru Cristina, 
Dumitru Nelu, Dunare Cristina, Dutan 
Daniel, Eftimie Octavian, Enache 
Valerica, Eniko-Tony, Farama Anca 
Mihaela, Farcas Victor, Fartascu Ana 
Maria, Faur Vasile, Faur Vasile, Fenke 
Alexandru, Finichiu Anca, Florea Doina, 
Florea Traian, Fodor Vasile, Fratila 
Marcel, Gaitan Maria, Gartig Ovidiu, 
Georgescu Dana, Georgescu Melania, 
Gheorghe Andrei, Gheorghe Ioana, 
Gherasim Ciprian, Gherghe Ioana, 
Gherghel Gabriela, Ghetu Olguta, Gliga 
Ioan, Godzsa Gabor, Goran Carmen, 
Gordon McDonald, Gosman Susana, 
Grama Mariana, Grozea Claudia, 
Gutuiu Ion si Elvira, Hagiac Gabriela, 
Hanganu Elena, Harmanean Maria 
Elena, Harpa Cristina Maria, Hasafian 
Amalia, Hategan Liana, Henter 
Sebastian, Herescu Carmen, Hess Rudy, 
Hogas Sorin, Holhos Veronica, Hornet 
Elena, Hutu Ecaterina, Hutuca Cerasela, 
Iancu Serban, Ilie Daniela, Ilie Lucian, 
Ioana Gheorghe, Ion Ionita, Ionescu 
Maria, Ionut Angela Simona, Iosif 
Constanta, Irimescu Despina, Irimescu 
Teodora, Irimia Ana, Ispas Asiniefta, 
Jeler Maria, Jinga Ioan si Domnica, 
Jinga Ion Stelian, Jipa Sultana, Joldes 
Adriana, Kerestely Cristina, Kiss Agnes, 
Kiss Laszlo, Kocsis Ecaterina, Kovacs 
Ana, Lazar Mircea, Letca Gabriela, 
Letca Ovidiu, Lixandriu Ion, Landon 
Alison, Love Lucy, Luca Cornel, Lucaciu 
Mariana, Lung Viorica, Lupascu 
Constantin, Mako Gyongyver, Man 
Elisabeta, Mancas Horatiu, Manolache 
Nicoleta, Marchis Liliana Elena, Marcu 
Florin, Marginean Georgeta, Marin 
Doina, Maris Marioara, Maris Nicolae, 
Martinescu Cornel, Mateiu Vlad, 
Medevici Gabriela, Merlan Andreea, 
Mezei Viorica, Miclos Bogdan, Micu 
Dana, Micu Doina, Mihaila Doina 
Ioana, Mihailescu Cecilia, Mihailescu 
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Ioana Anca, Milea Elena, Milu Paulina, 
Milut Rodica, Minescu Magdalena, 
Misica Dragos, Mocanita Silvia, Mohan 
Ion, Moldovan Eugenia, Moldovan 
Traian, Moldovean Silvia, Moraru 
Marius, Muntean Gheorghe, Muntean 
Victoria, Muresan Marcel, Muresan 
Mircea, Murgulet Dumitru, Murray 
Brian, Nagy Irma, Naldon Dana, Nanau 
Viorel, Nandrean Ioan, Nasti, Nazare 
Ruxandra, Neacsu Andrei, Neagu 
Doina, Neagu Elena, Neamtiu Ada, 
Necsulescu Rodica, Negrea Cristian, 
Negrea Florin, Negulici Teona Diana, 
Neicu Costache, Nichita Vasile, Ninacs 
Gabriela, Noris Nicolae, Oglinda 
Tatiana, Olteanu Dan-Viciu, Olteanu 
Laura, Opinca Doru, Oprescu Dumitru, 
Ordean Ion, Ordean Maria, Orghidan 
Domnica, Osanu Victoria, Otesu Sorin, 
Pall Helga, Pana Sima Ana Maria, Panga 
Gh.si Mariana, Papp Stefan, Papuc Ion, 
Paraschiv Alina, Parvu Ana, Pasculet 
Sergiu, Pastor Maria, Patea Marius, 
Patran Florin, Patrascu Ana, Peltan 
Eva, Perianu Maria, Petcu Mirela, Peter 
Margareta, Petre Georgeta, Petrescu 
Marian, Petrescu Radu, Picioroaga 
Florin, Pietris Gheorghe, Pinca Petrina, 
Pisoiu Corina Georgiana, Plugar Eugen, 
Pol Ana si Nicolae, Pop Ioan, Popa 
Aurelia Stanca, Popa Irma, Popa Liliana 
Elena, Popa Maria, Popa Mihaela, Popa 
Victor, Popa Virginia, Popaluca Teodora, 
Popeci Delia, Popescu Adrian, Popescu 
Maria, Popescu Mihail, Popovici 
Gabriela, Postolache Eufrosina, Pricope 
Maria, Proca Viorica, Pruna Gabriela, 

Adriana Mintulescu, Claudia Pendred, Manuela Voicila, Vivian Bennett, Virginia Costechi, Alexandru Retevoescu, 
Cristian Constantinescu, Christian Dickson, Colin Lovering, Delia Burnham, Dan Minulescu, Friedrich Niemann, 
Guy Burrow, HE Robin Barnett, John Houghton, Lillah Houghton, Libby Gitenstein, LaviniaSpandonide, Liliana 
Solomon, E.S. Mario Cospito, E.S. Mark Gitenstein, M Hansen, Mirela Meita, Mihaela Radulescu, Robert Musneci, 
Martin Schoenrock, Patrick M Desbiens, Seema Paterson, Francois Podeur, Ray Breden, Rob Wilkinson, R 
Kriechbaum, Simina  Mezincescu, Sorin Mindrutescu, Steven van Groningen, Thomas Standring, Tim Wilkinson, 
Veronica Savanciuc, John Whitbread, David McKenna, 

Puiu Maria, Rabeja Elena, Radacina 
Gabriel, Radu Georgeta, Radu Mircea, 
Raducanu Carmen, Raducanu Lucretia, 
Raducanu Robert, Radulescu Marcela, 
Radulescu Sorin, Radus Mirela, Rafaila 
Adriana, Ratiu Mariana, Ratiu Steliana, 
Rebegea Elena, Robu Rada, Roman 
Iulia, Roman Viorica, Romers Maria, 
Runceanu Danut, Rusei Dumitru, Rusu 
Maria, Sabau Livia, Sacerdoteanu 
Florin, Safta Ioana, Samson Georgeta, 
Sandu Florin, Sandulescu Monica, 
Saracila Vasile, Saratean Gheorghe, 
Saucan Georgeta, Savin Viorica, Scafaru 
Calin, Scarlatescu Viorica, Scheaua 
Elena, Scortea Adelina, Secarea Ioana, 
Secarea Ioana, Secelean Nicolae, 
Seidner Robert, Serb Ioan, Serban 
Felicia, Serban Nicolae, Serban Victoria, 
Serbanut Valeria, Silaghi Lucica, 
Silisteanu Leonard, Silvestru Stelian, 
Simion Cibian, Sladaru Alexandru, 
Soare Ion, Sologan Ilie, Spataru Toader, 
Staicu Maria, Stan Doina, Stanescu 
Mihaela, Stanica Corina Otilia, Stefan 
Ciobanu, Stefan Radu, Stefanescu 
Gheorghe, Stelea Livia-Elisabeta, 
Sterpu Aurel, Stoica Dan Ilie, Stroie 
Olivia, Suciu Ana, Sumanaru Maria, 
Surducan Claudia, Surubaru Puiu, 
Szabo Zoltan, Szilaghi Lucica, Szoke 
Elena, Tabacaru Georgeta, Tanase 
Maria, Taras Victor, Tatomir Constantin, 
Tatu Ioan, Telegan Gabriela, Tenie 
Radu, Teofanescu Luminita Elena, 
Tiganus Vasile, Tischler Roxana Cristina, 
Tita Mariana, Tita Nicolae, Titerea 
Mihaela, Tocatoru Artemiza, Todor 

Dumitru, Tolbas Lidia, Toma Aurel, 
Toma Florin, 
Toma Iren, Toma Simion, Tomsa 
Corina, Tomus Ana, Totia 
Magdalena, Trambitas Gheorghe, 
Trifan Aurelia, Tucanu Cornelia, 
Tudor Dumitru, Tudorache Ana, 
Tudorache Vasile, Tudorache 
Vasile, Tudoras Anca, Tudose Aurel, 
Turcu Lucica, Turusanca Rodica, 
Ungureanu Petre, Vancea Laura, 
Varban Mariana, Vardal Maria, 
Vardol Maria, Vasiliu Octavian, 
Vasiliu Roxana, Vasiliu Rusanda, 
Veres Sara, Virog Andrei si Tibi, 
Vizitiu Valeria, Voican Alexandru, 
Voicu Maria, Zaman Silviu, Zamfira 
Aurelia, Zidaru Constantin, Ziman 
Silviu, Zolya Istvan, Paler Draga, 
Enache Bogdan, Galvin Damian.

BUCURESTI
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A.F.A.F.C.I.Brasov, Actavis 
Romania, Adest Architecture, AGT 
Construction Technical Services, 
Akademic Sound, Allen & Overy 
in association with RTTPR, Allison 
IT Consulting SRL, Alois Dallmayr 
Automaten Service S.R.L., Amco 
S.R.L., Angelo Costa, April 91 
SRL, ASGO TELECOM, ATC 
Accountancy Tuition Centre, Athletic 
Gym Sport, Autocomexim S.R.L., 
Autoliv S.A., Badea Clifford Chance, 
Banca Comerciala Romana, 
Bancpost, Baneasa Shopping 
City, Bank of Cyprus Romania, 
Barbix Com. SRL, Barnes Thomas,  
Bate Saua sa Priceapa Iapa, 
BCR Leasing, Beauticult Health 
Center-My Place, Best Rezidence 
Groupe, Best Suppliers Solutions 
S.R.L., Big Moon Center, Biossan 
S.A., Biroul Notarului Public 
Batranu Elena, Bistro De L`Arte, 
BlueParty, Brahouse Imobiliare 
S.R.L.,  Brand Distribution Group 
SRL,  British Council Bucuresti, 
British Embassy Bucharest, Byron 
Associates, Cabinet medical 
Dr.Coman Irene, Cabinet medical 

TVR1, Radio Romania Actualitati, Radio Romania Cultural, Radio 3Net Florian Pitis, Jurnalul National, Adevarul, Gazeta 
Sporturilor, Formula As, Tonica, ZoomTV,  Vision Media Plus, Mediafax, NewsIN, SportLocal.ro, Mix TV, Mix2 TV, TVS, Nova 
TV, Realitatea TV Brasov, Radio Brasov,  Radio 21, Kiss FM, Magic FM, TEX Fm, Radio DJ, Radio Antena Brasovului, Radio 
Tirgu Mures, Nova FM, Adevarul de seara Brasov,Transilvania Expres, Buna Ziua Brasov, Monitorul Expres, Zile si Nopti, 
Sapte Seri, 24 Fun, Magister, Sanatatea Media Group, MyTex.ro, www.ghidbrasov.ro, www.ziare.ro, www.brasov.ro, www.
iubescbrasovul.ro, www.raspandacul.com, www.stiribrasov.ro, RTT

Primaria Brasov, Directia Sport si Tineret Brasov, Centrul Cultural Reduta, Teatrul “Sica Alexandrescu”, 
Primaria Bucuresti, RATB. RATBV

PARTENERI MEDIA

SPONSORI 2009

PARTENERI

Bra�ov & Bucure�ti

Bra�ov & Bucure�ti

Bra�ov & Bucure�ti

CIFRE

Dr.Sirbu Aurelia, Cameron 
McKenna, Candole Partners, 
Chemco Trading, Citibank Romania, 
Citroen Romania SRL, Clubul 
Rotary Brasov, CMG Romania, 
Coca-Cola Hellenic, Coco Sound 
& Lightening, Cofetaria Muresana, 
Colegiul Medicilor Dentisti din 
Bucuresti,  Colina Motors SRL, 
Complexul de Agrement Best Club, 
Conemixt SRL, Conforest S.A., 
Copper Beech,  Coroana Brasovului 
SRL, Cosmote Romanian Mobile 
Telecommunications S.A., CVO 
Group, Dekofilm Romania SRL, 
Delcar Brasov, Deloitte, Dentex-
Flex Group, Design Construct, 
Devin, DHL International Romania 
SRL, DTZ Echinox, Elbrus 
SRL, Electromec RO SRL, 
Electronic Arts, Elevate, Elmas 
S.R.L., Elmec Romania, Elmet 
Construct Group, Emico S.R.L., 
Emtech S.R.L., Energy Financial 
Team Romania, Environmental 
Resources Management, Ernst 
& Young,  Eurocopter Romania, 
European Bank for Reconstruction 
and Development, Europharm 

S.A.Brasov, Europolis Real Estate 
Asset Management, Euro-Tour 
S.R.L. -Hotel Ambient, Evensys, 
Fair Autosport Profi, Fashion 
Factory,  Ferco Euro Aps, FFEE-
Electrica Furnizare Transilvania 
Sud S.A.,  Fidelodent Dr.Sorina 
Brisan, Florexpert, Fonomat, Forum 
Invest, Fourteen Bar, Garanti Bank 
International Branch, Gardiner & 
Theobald, General Leasing S.A., 
GlaxoSmithKline Romania, Guliver, 
GVA ASCO Properties,  H.B.Hotels,  
Halcrow, Hammond, Bogaru & 
Associates, Happy Shark-My Place, 
Hartmann  Romania, Helenke 
S.R.L.,  Hilton Hotel Athenee 
Palace,  Holver, Hotel Alpin, Hotel 
Diamant City, I.T.C. SRL, IBL ROM 
2000 S.R.L., IBO S.R.L., IFN Fin 
Group Credit, IL Engineering Trading 
S.R.L., INA Romania, Info Audit 
Consulting, Inform Lykos, Ingham 
International, Intercontinental 
Bucharest, International Canadian 
Managemement Agency, 
Intreprindere Individuala Vasile 
Lupoaie, J.F.Furnir SRL, Jones 
Lang Lasalle, Juroprod Impex, KFC 
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Romania, King Sturge, KPMG, La 
Vatra Ardealului S.R.L., Labormed 
Pharma, Leach Rhodes Walker, 
Logicom Romania, Lowe Partner 
S.A., Macromex, Maripusc Prod 
S.R.L., Medicover, Metro Cash & 
Carry, Mivan, Mondo Instal SRL, 
Monte Verde Group SRL, Moorcroft 
Services, Morphosis S.R.L., 
Netgate Cable SRL, Next, Novartis 
Pharma Services, Novotel Hotel,  
Odessa Property Investment, Office 
Green Services S.R.L., Oracle 
România, Oriflame, Ortoprofil, 
Paintball Pro, Paradisul Acvatic, 
Paul Hartmann S.R.L., Pegasus 
Courier, Pfizer Romania SRL, 
Pizza Roma, Pludi Market S.R.L., 
Poiana Cristian S.R.L., Pointmax, 
Politia Comunitara Brasov, Porsche 
Bank, Powcom Services SRL, 
Premier Global, Price Waterhouse 
Coopers, Procter & Gamble, 
Protectia Solului si a Rezervelor, 
Provident Financial, Provis Energy 

Consulting, Racordnorm Hydraulik 
SRL, Raiffeisen Bank, Raum SRL, 
Real Hypermarket Romania SRL, 
Real Time, Reckitt Benckiser, 
Recon S.A., Redplast S.R.L., 
River Cons S.R.L., River Invest, 
Roberts Publishing, Rom Radiatoare 
Brasov, Rom-Schela, Rora 
Consing S.R.L., Rosia Montana 
Gold Corporation, Rotary Club, 
Royal Bank of Scotland  Romania, 
Salans, Sampania.ro, Schaeffler 
Romania S.R.L., Schlumberger 
Logelco Inc., Schneider Electric, 
Seema Walkeme Post Office, 
Sega Brasov, SIF Transilvania, 
Sindicatul Liber Independent CNU, 
Sinergia Serv Consulting S.R.L., 
Sodexo, Sofmedica, Sonor Prod 
Serv, Stanton Chase Int., Star 
East Pet S.R.L., Starcom S.A., 
Steaua F.C. Bucuresti, Tarmac, 
Technical Group International, 
Temad S.R.L., Tenzi Chemicals 
S.R.L., Tequila Bowling, Termoprot 

Alfa SRL, Tetravision S.R.L., 
Thales Rail Signalling Solutions, 
The Investor, Tiriac Holdings, 
TNSCSOP, Transylvania Cricket 
Club, Tricorp Trust, U.S. Food 
Network S.A., UNAS, UniCredit 
Tiriac Bank, United Marketing 
Partner, Ursus Breweries, Vincom 
Distribution, Vodafone Romania, 
White Mountain Properties, Worldart 
S.R.L., Worldclass Romania, WSP 
Group, Asociatia Caritabila Sfanta 
Filofteea, Asociatia Charity Gift, 
Asociatia Impact de Viitor, Asociatia 
Ladie’s Circle Nr.1 Brasov, Asociatia 
Municipala de Fotbal Bucuresti, 
Biserica Baptista Brasov, Biserica 
Evanghelica Brasov, Biserica 
Philadelphia Brasov, Biserica 
Romano Catolica Brasov, Forumul 
German Brasov, Fundatia Mama 
Ileana, Fundatia Strop de Cer, 
Parohia Ortodoxa Noua I Brasov, 
Parohia Ortodoxa Triaj Brasov.

LOCATII CUTII DE DONATIE
Bra�ov & Bucure�ti

FARMACII: 
Galenus, Thea, Farmacom, 
Hygeea, Romula, Ana-
Farm, Ionis,Bartern,Malva, 
Top Pharm, Catena,Gideon 
Richter,Dona,   Cordema, Naldor, 
Sanatatea,New Life,Farmina, 
Triaj, Levalin, Stoia, Sifeco Rom, 
Farmacarmen,Terrapharm, 
Noua,Almapharm,Marifarm, 
Santa,  Verofarm, 
Micropharma,Farmprest,Farmcris, 
Sic-Volo, Cosmopolitan, KronFarm, 
Helios,   Iris  Codlea, Imunofarm 
Codlea, Mirafarm Codlea, Sante 
Codlea, Myosotis Predeal, Asclepyos 
Predeal , Fitofarm Sacele, Cristian 
Farm, Farmamaris Cristian,  

LIBRĂRII: 
Valdoris,Valtec, George Cosbuc, Piatra 
Lunii,St.O.Iosif, Ralu,Libraria Crestina

ALTE LOCAȚII: 
Domo, Kenvelo, Electric Casa, 
Total Electric,Conrep SRL,  Coco, 
Terranova,Cessy, Foto Fuji, Foto 
Prems , Casa de Ceai
Fastfood Panini, 
Candy Exchange Office, Andrada 
Exchange, King Exchange
Supermarket:  Luca, Ariesu, 
Camolimp, Sergiana, Lefrumarin, 
Atcom,Sorabi.
Copyland Service
Salon Versage , BESTCLUB Fitness,
Restaurant Gustari, Mado, 
Galeria KronArt
Hiperdia Medical Center 
Hotel: Ana Hotels, Edelweiss, Ruia, 
Eurohotel, Tirol, Miraj, Pensiune 
Alexandra, Hotel Belvedere, Hard 
Discont,  GDF Suez Romania
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CONTACT HOSPICE

HOSPICE CASA SPERANTEI
BRASOV
A. Str. Sitei nr. 17A Brasov 500074
T. +40 268 474 405 / +40 268 470 495 / +40 372 730 114
T./F. +40 268 474 467
E. hospice@hospice.ro

CENTRUL DE STUDII PENTRU MEDICINA PALIATIVA
BRASOV
A. Str. Piatra Mare nr. 101 Brasov 500133
T. +40 268 472 455 / +40 268 513 598 
T./F. +40 268 475 433
E. cshospice@hospice.ro

CENTRUL DE INGRIJIRI PALIATIVE
BUCURESTI
A. Str. Fetitelor nr. 26 Sector 3 Bucuresti 030687
T. +40 372 706 210
T./F. +40 21 326 3771
E. ciphospice@hospice.ro

CENTRUL DE RESURSE PENTRU HOSPICE SI 
INGRIJIRE PALIATIVA “NICHOLAS EDELEANU” BUCURESTI
A. Calea Calarasi nr. 109 Sector 3 Bucuresti 030613
T. +40 372 706 208
T./F. +40 21 326 3771
E. crhospice@hospice.ro
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