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Îngrijirea paliativă reprezinta îngrijirea pacienţilor a căror boală se afla in stadiu terminal.
Controlul durerii şi al altor simptome, problemele psihologice, sociale şi spirituale au importanţă
majoră.Scopul îngrijirii paliative este alinarea, asigurarea unei cât mai bune calităţi a vieţii
pentru bolnavi şi pentru familiile acestora.

      

În România sistemul sanitar nu oferă bolnavilor aflaţi în faze terminale îngrijire paliativă, iar
bolnavii şi familiile acestora sunt complet expusi în faţa bolii. Pentru a veni în ajutorul lor
Hospice Casa Speranţei construieşte un nou Centru de Îngrijire Paliativă in Bucureşti.

  

Construcţia noului Centru de Îngrijire Paliativă va începe în primăvara anului 2012 în Sectorul 2
şi se finaliza în vara anului 2013, urmând ca primii pacienţi să fie internati în toamna anului
2013.

  

Desfăşurat pe 3 nivele şi 3421 mp, noua unitate va asigura servicii complexe de îngrijiri 
paliative în regim de internare, în ambulator, în centre de zi şi la domiciliul pacienţilor oncologici,
îmbunătăţind astfel gradul de acoperire a nevoii de servicii paliative în Bucureşti.  Centrul va
avea o capacitate de 30 de paturi de internare continuă pentru perioade limitate de timp şi va
putea asigura anual aproximativ 700 internari pentru bolnavi oncologici în stadii avansate.
Serviciul de consultaţii în ambulator va acorda aproximativ 8000 consultaţii de îngrijiri paliative
anual, iar centrul de zi peste 5.000 participări în cadrul centrului. Echipa interdisciplinară de
îngrijiri  paliative la domiciliu va avea o capacitate curentă de îngrijire de aproximativ 200
pacienţi oncologici, asigurând aproximativ 11.000 vizite de îngrijiri  paliative la domiciliu. Toate
serviciile oferite de viitorul centru vor fi asigurate în regim de gratuitate pentru pacienţi.

  

Pe lângă serviciile clinice, Centrul va asigura pregătire teoretică şi practică pentru personal de
specialitate necesar dezvoltării serviciilor de îngrijiri  paliative din întreaga ţară (medici, asistenţi
medicali, asistenţi sociali, psihologi, terapeuţi, etc).

  

Echipa centrului va avea peste 100 de angajaţi, medici, asistenţi medicali, asistenţi sociali,
psihologi, terapeuţi şi alt personal cu pregatire de specialitate în domeniu.

  

Construcţia Centrului de Îngrijire Paliativă va costa aproximativ 4.7 milioane Euro (suma
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acoperă cheltuielile de construcţie, finisare şi echipare, dar şi costurile de funcţionare, pregatire
teoretică şi clinică a personalului şi de salarizare a acestuia pentru primele 9 luni de
funcţionare). Până în acest moment s-au strâns din donaţii 2.6 milioane Euro.

  

Hospice Casa Speranţei doreşte să le mulţumească pentru donaţiile făcute şi ajutorul acordat
pentru demararea acestui proiect următoarelor persoane şi companii:
• Landmark Donors (peste €500,000): Fundatia Vodafone, GlaxoSmithKline
• Corporate Patrons (€100.000 - €499.000): Raiffeisen Bank, Banca Comerciala Romana,
Amgen
• Corporate Sponsors (€50.000 - €99.000): PepsiCo România, Porsche Finance Group
România, Rotary, Ernst & Young, Regina Maria
• Founder Members (€10.000 - €49.000): CMS Cameron McKenna, RBS Bank, Coca-Cola
HBC, IBM, Alexandrion, Marialaura and Roberto Musneci, Porsche Inter Auto, Romtelecom,
RTPR Allen & Overy, Whiteland Logistics, Sanders Polyfilms, Tim Wilkinson

  

La conferinta de presă, desfaşurată la hotelul Intercontinetal, în cadrul căreia s-a anunţat
construcţia primului Centru de Îngrijire Paliativă cu profil clinic şi educaţional din Bucureşti au
participat: Excelenta sa, domnul Martin Harris, Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii şi
Irlandei de Nord; Alexandru Pârvanu, Arhitectul Şef al Sectorului 2; Graham Perolls,
Preşedintele fundaţiei Hospice Casa Speranţei; Mălina Dumitrescu , Director PR – Programe de
Dezvoltare; Alex Pădureanu, CEO Hospice Casa Speranţei Bucureşti; Elena Şerban, Director
Fundaţia Vodafone România; Ciprian Marcu, Public Health & Corporate Affairs Director,
GlaxoSmithKline; Alice Papa, Direcţia Comunicare şi Relaţii Publice, Raiffeisen Bank S.A.;
Sorin Popescu, Corporate Affairs Senior Manager, Amgen Romania; Constantin Cojocaru,
Director Municipalităţi Mari în cadrul BCR.

  

Proiectul fundaţiei Hospice Casa Speranţei este rezultatul celor 20 de ani de experientă în
introducerea şi dezvoltarea în România a serviciilor de îngrijire paliativă pentru bolnavi
oncologici şi copii cu diferite boli grave având speranţa de viata limitata (cancer, leucemie,
malformaţii congenitale, distrofii neuromusculare, insuficiente cronice de organ şi alte boli rare).
Din anul 2003 unitatea Hospice Casa Speranţei de la Braşov este centru de excelenţă în
domeniul paliatiei în Europa de Est.

  

Se pot face donaţii pentru construcţia Centrului de Îngrijire Paliativă în următoarele conturi
bancare:
• EURO - RO87 RZBR 0000 0600 1221 6559, deschis la Raiffeisen Bank, Braşov
• RON - RO91 RZBR 0000 0600 1247 7320 , deschis la Raiffeisen Bank, Braşov
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Conform recomandarilor internationale de estimare a nevoii de paliatie, la populatia municipiului
Bucureşti peste 15.000 persoane ar avea nevoie anual de îngrijiri paliative, dintre care peste
6000 bolnavi onocologici. Conform OMS, se recomandă 10 paturi de paliatie la 100.000
locuitori, în condiţiile în care sunt asigurate şi servicii de îngrijiri paliative la domiciliu. În prezent
în zona capitalei există 6 paturi la C.I.P. Sf. Nectarie (Bucureşti) şi 16 paturi la  C.I.P. Sf. Irina
(Voluntari).

  

Îngrijirea paliativă este îngrijirea activă menită să amelioreze calitatea vieţii pacienţilor şi
familiilor acestora, confruntate cu probleme asociate bolilor grave având speranţa de viata
limitata, prin prevenirea şi înlăturarea suferinţei, prin identificarea precoce, evaluarea şi
tratamentul durerii şi al altor probleme de natură fizică, socială, psiho-emoţională şi spirituală.
(Definiţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 2002).
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