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Introducere
A șasea ediție a Catalogului serviciilor de îngrijiri paliative din România apare
în an aniversar, la împlinirea a 20 de ani de existență a Asociației Naționale de
Ingrijiri Paliative (ANIP). Prezența în catalog a serviciilor și furnizorilor de
îngrijiri paliative se bazează pe bunăvoința și disponibilitatea celor din
domeniu, fie că vorbim de sistemul public, fie de cel privat (ONG-uri și
societăți comerciale), de a face publice date minime legate de tipul de servicii
oferite, numărul anual de beneficiari, personalul de specialitate și sursele de
finanțare.
Datele au fost colectate prin formulare de actualizare a informațiilor din
catalogul anterior (în cazul furnizorilor existenți pe piața serviciilor în anul
2015), precum și prin colectarea de informații de la servicii recent înființate.
Au fost cuprinse servicii aparținînd atît sistemului public de sănătate, cît și din
zona neguvernamentală (servicii gratuite furnizate de organizații de caritate) și
ale furnizorilor de tip SRL/SA (servicii cu plată sau coplată din partea
beneficiarilor). Chestionarele au fost transmise furnizorilor de servicii în luna
mai 2018 şi completate pînă în septembrie 2018 cu date privind activitatea
ultimului an încheiat (2017). Acurateţea informaţiilor furnizate rămîne în
responsabilitatea instituţiilor sau organizaţiilor care şi-au asumat prezența în
acest catalog.
Ne-am propus și sperăm să fi reușit să includem toți furnizorii de îngrijiri
paliative activi în anul 2017. Dorim ca acest catalog să reflecte stadiul real al
evoluției îngrijirilor paliative în România și măsura în care serviciile existente
reușesc să acopere nevoia de îngrijire în rîndul pacienților cu boli cronice
progresive sau incurabile. Eventualele servicii omise din catalog sunt cele care
fie nu au dorit să fie reprezentate, fie nu au completat formularele în timp util
sau de a căror existentă coordonatorii acestui proiect nu au avut cunoștință.
Ca și în edițiile anterioare, ultimul capitol face o prezentare sumară a
serviciilor de îngrijiri paliative cunoscute, dar care nu au avut posibilitatea
raportării activității, și pentru care informațiile sunt cele prezentate de
furnizori pe site-urile proprii. Pentru eventualele omisiuni de reprezentare în
catalog, autorii vor avea în vedere actualizarea datelor în formatul on-line al
Catalogului, disponibil pe site-ul ANIP la sfîrșitul anului 2018.
Dat fiind faptul că îngrijirile paliative sînt un domeniu medical relativ nou, care
vizează îngrijirea interdisciplinară a pacienților cu boli cronice progresive, am
considerat necesară păstrarea capitolului introductiv cu definiția, principiile
generale și beneficiarii îngrijirilor paliative.
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In partea introductivă a catalogului am considerat de asemenea utilă
introducerea unui capitol de prezentare sumară a OMS nr.253/2018 pentru
aprobarea regulamentului de organizare, funcționare și autorizare a serviciilor
de îngrijiri paliative, un document mult-așteptat atît de furnizorii de servicii de
îngrijiri paliative din țară cît și de autoritățile de reglementare și finanțare în
domeniul sănătății.
Mulţumim pe această cale tuturor celor care au contribuit la realizarea
Catalogului 2017 și implicit la conturarea unei imagini cît mai fidele a stadiului
dezvoltării și a gradului de acoperire a nevoii de îngrijire paliativă e în România
anului 2017.

Mălina Dumitrescu
Președinte ANIP
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Pe scurt despre îngrijirea paliativă
Ce este îngrijirea paliativă?
Îngrijirea paliativă, o disciplină relativ recentă în medicina modernă, a
cunoscut în ultimele decenii de recunoaştere şi dezvoltare pe plan mondial,
devenind treptat o componentă integrantă a serviciilor de sănătate.
Dacă în anii ’90, Organizația Mondială a Sănătății considera îngrijirea paliativă
ca fiind dedicată aproape exclusiv pacienţilor oncologici a căror boală nu mai
răspundea la terapiile curative – o interpretare care asocia paliaţia cu
îngrijirea în ultimele săptămîni de viaţă.
Astăzi este general acceptat faptul că principiile îngrijirii paliative sunt
aplicabile încă din primele stadii ale bolilor cronice progresive sau
ameninţătoare de viaţă, toate intervenţiile fiind menite să asigure o cît mai
bună calitate a vieţii pacientului și persoanelor apropiate acestuia, chiar în
paralel cu tratamentele active curative. Potrivit Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii, astăzi îngrijirea paliativă1 este definită ca „o abordare care
îmbunătăţeşte calitatea vieţii pacienţilor şi familiilor acestora atunci cînd se
confruntă cu o boală amenințătoare de viață, prin prevenirea şi înlăturarea
suferinţei, prin identificarea precoce, evaluarea corectă şi tratamentul durerii
şi al altor probleme fizice, psiho-sociale şi spirituale”.

Principiile îngrijirii paliative
Îngrijirea paliativă are la bază următoarele principii:
•
•
•

•
•

1

Asigură controlul durerii şi al altor simptome;
Îmbunătăţeşte calitatea vieţii şi implicit cursul şi evoluţia bolii;
Integrează în îngrijire aspectele medicale, de îngrijire, psiho-emoţionale,
sociale şi spirituale, printr-o abordare în echipă interdisciplinară a
nevoilor complexe ale pacientului;
Oferă un sistem de suport care să permită pacientului să ducă o viaţă cît
mai activă posibil de-a lungul evoluţiei bolii;
Susţine viaţa şi consideră moartea ca pe un proces firesc în evoluţia vieţii;

http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/
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•

Este aplicabilă încă din primele stadii ale bolii, în corelaţie cu alte terapii
de prelungire a vieţii (chimioterapia sau radioterapia) şi include
investigaţii necesare înţelegerii şi controlului complicaţiilor clinice în
evoluţia bolii;

•

Asigură suport familiei și persoanelor apropiate bolnavului dupa decesul
acestuia (suport în perioada de doliu - ”bereavement”) pentru adaptare,
reintegrare și prevenirea doliului patologic.

Conceptul modern al îngrijirii paliative presupune integrarea ei în procesul
continuu de tratament şi asistenţă complexă a pacientului cu boală cronică
progresivă încă din faza de diagnostic, așa cum se vede în figura următoare:

Figura 1. Schimbarea conceptuală a poziţiei îngrijirilor paliative

În anul 2003, Consiliul Europei a adoptat Recomandarea Rec (2003) 24 către
guvernele statelor membre, pentru a avea în vedere, printre altele, în cadrul
reglementărilor naţionale generale privind serviciile de sănătate, următoarele:
1.

2.

Adoptarea de politici, măsuri legislative şi de altă natură necesare
dezvoltării unei strategii naţionale coerente şi comprehensive în îngrijirile
paliative;
în acest scop, să implementarea măsurilor prezentate [în Recomandare],
adaptate la condiţiile specifice naţionale.

Integrarea îngrijirilor paliative în sistemele de sănătate publică este o
provocare, mai ales pentru ţările cu resurse limitate. Realizarea integrării
poate aduce beneficii duble: pe de o parte asigurarea calităţii vieţii prin servicii
adaptate nevoilor şi dorinţelor de îngrijire ale pacienţilor, iar pe de alta
utilizarea cost-eficientă a resurselor financiare și umane disponibile.
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Cine are nevoie de îngrijiri paliative?
Beneficiarii serviciilor de îngrijiri paliative sunt pacienţi de toate vîrstele,
suferind de boli cronice progresive, incurabile sau ameninţătoare de viaţă,
care au simptomatologie necontrolată şi/sau suferinţă psiho-socială sau
spirituală.
Concret, îngrijirea paliativă se adresează pacienţilor cu:
•
•
•
•
•
•
•

Cancer
Boli neurologice progresive
Boli pulmonare cronice în stadii avansate şi terminale
Insuficienţă cardiacă, hepatică sau renală cronică
Alte boli incurabile progresive
Malformații congenitale, distrofii neuromusculare și alte boli rare
specifice pediatriei
HIV/SIDA

În România, în lipsa unor studii concrete de evaluare a nevoii de servicii de
îngrijiri paliative, aceasta se poate estima pornind de la date de mortalitate pe
diferite patologii. După recomandările lui Stjernsward 2 se poate considera că
60% din persoanele care decedează anual au nevoie de servicii de îngrijiri
paliative. O altă formulă propusă de Irene Higginson 3 ia în calcul că toţi
pacienţii care decedează prin cancer şi 2/3 din totalul deceselor din alte cauze
sunt cazuri care ar avea nevoie de îngrijiri paliative în ultimul an de viaţă. Prin
ambele variante de calcul, nevoia de servicii la nivelul României se situează la
peste 172.000 de pacienți pe an.

2

Stjernsward J., în Doyle D. et al., Oxford Textbook of Palliative Care, Oxford
University Press 2005
3 Higginson I., The Palliative Care for Londoners: needs, experience and future strategy,
NCHSPC, 2003
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Ordinul Ministrului Sanatatii Nr.253/2018
pentru aprobarea Regulamentului de organizare, functionare si autorizare a
serviciilor de ingrijiri paliative
Ordinul Ministrului Sănătății nr.253/2018 este prima reglementare oficială
unitară a modului de organizare a îngrijirilor paliative în România. Timp de 26
de ani, de la înființarea în 1992 a primului serviciu de îngrijiri paliative din țară
(HOSPICE Casa Sperantei, in Brasov), în România îngrijirile destinate
persoanelor suferind de boli cronice progresive sau incurabile s-au dezvoltat
ca inițiative locale, atît în sistemul public cît și în cel privat (ca organizații de
caritate sau SRL-uri), fără a beneficia de precizări legate de definirea clară a
îngrijirii paliative și a principiilor acesteia, de precizare a locațiilor și
structurilor funcționale în care se acordă astfel de servicii, sau de specificare a
pregătirii profesionale a resurselor umane necesare serviciilor de îngrijiri
paliative.
Ordinul aprobat de Ministerul Sănătății în anul 2018 este rezultatul
experienței dobîndite de-a lungul acestor ani în serviciile de îngrijiri palliative
din țară, al eforturilor unei echipe de profesioniști din grupul tehnic de lucru
coordonat de Conf.Dr.Daniela Moșoiu și al colaborării cu experți din Ministerul
Sănătății, Comisia de Paliație și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Prin
acest regulament se creează practic premisele implementării și dezvoltării
unor servicii de calitate unitară în sistemul public, caritabil și privat de
sănătate.
De asemenea, Ordinul 253/2018 se corelează cu alte prevederi legale ale
noului Contract Cadru pentru anii 2018-2019 și ale Normelor metodologice de
aplicare a acestuia, precum și cu standardele de calitate necesare acreditării
serviciilor de sănătate de către Autoritatea Națională de Management al
Calității în Sănătate (ANMCS).
Ordinul detaliază locațiile structurile în care se acordă îngrijiri paliative, pentru
fiecare dintre ele specificîndu-se cine poate avea calitatea de furnizor, în ce
condiții și care este calificarea necesară a personalul pentru serviciile
specializate de îngrijiri paliative la domiciliu, în ambulatoriul de specialitate, în
unități cu paturi de spitalizare în secții/compartimente din spitale generale ori
în unități independente de tip ”hospice”, sau în centre de zi specializate
pentru pacienții cu nevoi de îngrijire paliativă.
Pentru îmbunătățirea accesului la serviciile de îngrijiri paliativa precum și
pentru asigurarea continuității serviciilor se prevăd diferite modalități de
coordonare și colaborare între servicii la nivel local/județean și în comunitate.
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Sunt de asemenea detaliate toate categoriile de beneficiari ai serviciilor de
îngrijiri paliative, pentru fiecare categorie specificîndu-se stadiul de
încadrare/preluare în îngrijire paliativă.
Astfel, la adulți pot beneficia de îngrijiri paliative pacienți cu următoarele
patologii: boli oncologice, cardiovasculare, scleroză laterală amiotrofică,
demență în ultimul stadiu, scleroză multiplă, boala Parkinson, boli cronice
pulmonare sau neurologice, accidente vasculare, comă și pacienții cu
miastenia gravis.
În cazul pediatriei, vor beneficia de îngrijiri paliative copiii cu boli care
amenință viața (afecțiuni pentru care tratamentul curativ este posibil, dar
poate eșua), copiii cu boli ce limitează viața (afecțiuni pentru care tratamentul
intensiv poate prelungi prognosticul și îmbunătăți calitatea vieții), copii cu boli
progresive pentru care de la început este posibil doar tratament paliativ și
copiii cu boli non-progresive care determină o fragilitate constituțională și o
mare susceptibilitate pentru complicații.
Pentru asigurarea unor servicii de calitate este importantă atît pregătirea de
bază și continuă a personalului din servicii, cît și normarea corespunzătoare a
acestuia pe tipuri de servicii.
Ordinul OMS 253/2018 are de asemenea dezvoltarea îngrijirilor paliative în
funcție de complexitatea cazurilor și de nevoile pacienților. Aceștia vor putea
beneficia de îngrijiri paliative de bază prin medicina de familie sau de îngrijiri
paliative în servicii specializate.
Pe măsură ce personalul medical va fi instruit pentru acordarea îngrijirilor
paliative de bază, aceste servicii vor fi acordate la domiciliu sau în cabinetele
medicilor de familie, în spitalele generale sau de specialitate, în centre de zi
sau ambulatorii.
Îngrijirile paliative specializate vor fi acordate de către echipe multidisciplinare
cu pregătire aprofundată în domeniul paliației (medici cu atestat de studii
complementare în îngrijiri paliative, asistenți medicali specializați, asistenți
sociali, psihologi, terapeuti, consilieri spirituali cu pregătire în domeniul
paliației).
Ordinul detaliază atît componența cît și calificarea necesară a personalului din
echipele multidisciplinare ale serviciilor specializate de îngrijiri paliative:
- medici cu supraspecializare/competență/atestat de studii complementare
de îngrijiri paliative;
- asistenți medicali absolvenți ai unui program de specializare îngrijiri
paliative / studii masterale în îngrijiri paliative sau ai unui program de
13

educație medicală continuă de îngrijiri paliative de 120 de ore și experiență
clinică în paliație de minim 3 ani de zile;
- asistenți sociali, psihologi, terapeuți, clerici, alt personal cu diplomă de
licență și studii masterale în îngrijiri paliative sau curs aprofundat de 60 de
ore de educație medicală.
Serviciile de suport pentru familii/aparținători în perioada de doliu vor putea fi
asigurate de profesioniști cu pregătire corespunzătoare în domeniul paliației:
psiholog, asistent social, preot.
Vor exista de asemenea servicii de consultanță telefonică pentru pacienți și
aparținători, prin personal specializat și avînd experiență de minim 3 ani în
servicii specializate de îngrijiri paliative. Serviciile de consultanță telefonică
pentru profesioniști se vor organiza la nivel local/județean prin mentori și
coordonatori.
Ordinul preconizează că, începînd cu anul 2018, Ministerul Sănătății (prin
Comisia de Paliație) va realiza colectarea anuală a datelor privind serviciile
specializate de îngrijiri paliative, pe baza unui chestionar ce urmează a fi
transmis de către toți furnizori (publici și privați) pînă la data de 31 ianuarie
pentru anul precedent de activitate.
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Proiectul de Program Național de Îngrijiri
Paliative
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a Romaniei Orizonturi 20132020-2030, (în M.Of.nr.824bis/2008), ca document programatic al Guvernului
României, prevede acoperirea în proporție de 60% a necesarului de îngrijiri
paliative pentru pacienții eligibili pînă în anul 2020, fără însă a detalia pașii
concreți către atingerea acestui obiectiv.
În acest context, în august 2012 un grup de lucru din cadrul Asociației
Naționale de Îngrijrii Paliative și din Comisia de Paliație au propus Ministerului
Sănătății proiectului unui program național de îngrijiri paliative, bazat pe o
strategie națională de dezvoltare, realizată cu sprijinul experților de la NICE
(National Institute for Health and Care Excellence) din Marea Britanie.
Prioectul de Program Național nu a fost oficializat de autorități, dar conceptul
programului a stat la baza OMS nr.253/2018.
Programul National de Îngrijiri Paliative are în vedere dezvoltarea de structuri
care să asigure accesul neîngrădit al populației la serviciile de îngrijiri paliative
în locația în care pacientul și le dorește, prin utilizarea eficientă a resurselor
existente la momentul actual în sistem și prin dezvoltarea graduală de noi
resurse și servicii. Programul include atît valorificarea structurilor și resurselor
existente (medicina de familie, asistența comunitară, spitalele de acuți), cît și
dezvoltarea în continuare a unor nuclee de servicii specializate de îngrijiri
paliative.
Principiile avute în vedere în elaborarea proiectului de Program național au
fost următoarele:
a)

Servicii centrate pe nevoile și preferințele persoanelor cărora le sunt
destinate: pacienți cu boli cronice progresive sau incurabili și familiile
acestora;
b) Disponibilitate: serviciile de îngrijiri paliative trebuie să fie disponibile în
toată țara, inclusiv în zonele rurale izolate;
c) Accesibilitate: odată create serviciile disponibile, se vor face demersurile
necesare pentru înlaturarea potențialelor bariere de natură:
a. Economică: serviciile vor fi gratuite pentru pacienți și familiile
acestora, indiferent de sistemul de rambursare (incluse în
pachetul de bază);
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b.

Geografică: zonele rurale cu infrastructură slab dezvoltată vor
beneficia de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu;
c. Temporală: serviciile vor fi disponibile 24 din 24, 7 zile din 7.
d) Calitate: modele de bună practică, standarde și protocoale naționale vor
fi definite, promovate și adoptate. Calitatea înalta a serviciilor de paliație
depinde, pe lângă resurse, în mare măsură de modul de interacțiune a
pacienților/aparținătorilor cu profesioniștii și de organizarea îngrijirii ca
un tot unitar.
e) Continuitatea este o provocare deosebită pentru îngrijiri paliative într-un
sistem medical fărămițat. Se propun rețele regionale integrate de servicii
de îngrijiri paliative și structuri de tip call-centre penrtu pacienți si pentru
profesionoști.
Programul prevede trei niveluri de competență, după cum urmează:

Nivelul 1: Sprijinul pentru autoîngrijire: este acordat pacienților și familiilor
sau îngrijitorilor acestora, de către personalul din asistența medicală primară
și comunitară cu instruire de bază în îngrijiri paliative, precum și prin serviciile
specializate de îngrijiri paliative; acest nivel asigură dobîndirea de către
pacient și familie a cunoștințelor, abilităților și încrederii pentru autoîngrijire
adecvată și în perioadele dintre intervențiile personalului medical.
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Nivelul 2: Nivelul Îngrijirii paliative de bază reprezintă îngrijirea directă
acordată pacienților și familiilor/îngrijitorilor acestora de către personalul
medical cu instruire de bază în domeniul îngrijirilor paliative, certificată prin
absolvirea unor programe de instruire acreditate de organismele profesionale
competente. Abordarea paliativă se realizează în principal prin medicina de
familie și asistența comunitară.
Nivelul 3: Nivelul Îngrijirii paliative specializate asigură îngrijire directă a
pacienților și familiilor/îngrijitorilor acestora, precum și consultanță pentru
nivelul 1 si 2 de competență. Aceasta se face prin echipe interdisciplinare de
profesioniști cu studii aprofundate în domeniul îngrijirilor paliative: medici cu
atestat în îngrijiri paliative, asistenți medicali specializați, asistenți sociali,
psihologi, terapeuți, clerici și alt personal competent în îngrijiiri paliative,
conform standardelor naționale de îngrijiri paliative. De asemenea, rolul
echipelor interdisciplinare de îngrijiri paliative de la acest nivel este de a oferi
suport pentru: dezvoltarea de noi servicii și creșterea gradului de acoperire cu
necesarul de servicii în toate județele; educarea și formarea resurselor umane
necesare serviciilor de paliație; cercetarea în vederea dezvoltării și promovării
domeniului îngrijirilor paliative.
Programul Național propune obiective concrete pe termen scurt și mediu,
între care asumarea strategiei naționale și crearea unui cadru legislativ și
normativ propice dezvoltării serviciilor, formarea competențelor resurselor
umane pentru toate cele 3 niveluri, dezvoltarea abordării paliative în serviciile
medicale generale (primare și secundare) în care potențialii pacienți cu nevoie
de îngrijire paliativă sunt asistați periodic sau ocazional, precum și dezvoltarea
de servicii specializate și crearea unor rețele integrate care să asigure
continuitate în îngrijirea pacientului.

Ingrijirea paliativă de bază în asistența
primară si comunitară
Serviciile de îngrijiri paliative, așa cum sunt cunoscute și parțial finanțate în
prezent în România, sunt servicii specializate, acordate prin echipe
interdisciplinare formate din medici cu atestat de studii complementare în
îngrijiri paliative, asistenți medicali, asistenți sociali, psihologi, terapeuți și alți
profesioniști califcați în domeniu prin programe specializate.
Extinderea acestor servicii în mod uniform în toate județele țării este un
deziderat pe termen lung. Pentru îmbunătățirea accelerată a accesului la
servicii de bază de îngrijire paliativă (Nivel 2) e importată implicarea medicilor
de familie și a asistenței comunitare.
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În cadrul unui pateneriat finanțat prin Fondul de cooperare româno-elvețian a
fost implementat cu succes un program pilot care a avut ca scop eliminarea
disparităților în accesul pacienților la îngrijiri paliative de bază prin medicii de
familie. Proiectul s-a desfășurat în 4 județe (Brașov, Cluj, Iași și București) și a
urmărit identificarea principalelor bariere în calea accesării îngrijirilor paliative
în comunitate (bariere de natură legislativă, educațională, financiară). Ulterior
proiectul a asigurat educația medicilor de familie prin cursuri de specialitate și
a spijinit medicii în pilotarea intervențiilor în asistența a aproximtiv 150 de
pacienți cele 4 județe. Au fost stabilite costurile intervențiilor prin medicina
primară și s-au făcut propuneri de integrare a intervențiilor în asistența
medicilor de familie. Propunerea va putea fi implementată odată cu creșterea
numărului de medici de familie care vor dobîndi cunoștințe și abilități de bază
în domeniul paliației.

Îngrijirea paliativă în România în anul
2017
Serviciile de îngrijiri paliative s-au dezvoltat în România încă de la începutul
anilor ’90, în principal ca o iniţiativă a sectorului neguvernamental, prin
asociaţii sau fundaţii care s-au angajat în activităţi medico-sociale dedicate
unei categorii de pacienţi marginalizaţi sau insuficient asistaţi în cadrul
sistemului public de sănătate. În anii '90 aceste organizaţii au reuşit să atragă
suportul financiar şi know-how din surse internaţionale, înfiinţînd servicii de
îngrijiri paliative la domiciliu. Preocuparea majoră a acestor organizaţii a fost
preluarea unor modele de îngrijire din țări cu sisteme de sănătate mai
comprehensive (Marea Britanie, Elveția, Olanda, Franța, Germania) și
adaptarea lor la contextul social, economic și de sănătate din România. Astfel
au luat naștere servicii adaptate nevoilor imediate ale pacienţilor şi familiilor
acestora, în limita fondurilor pe care diverşii finanţatori le puneau la dispoziţie
şi a cadrului legal precar în privinţa îngrijirilor paliative.
În timp, odată cu introducerea unor reglementări legislative specifice acestui
nou domeniu medical şi social, precum şi prin stabilirea unor mecanisme de
finanţare a serviciilor medicale (prin casele de asigurări de sănătate) şi sociale
(prin autorităţile locale sau Ministerul Muncii), s-au creat oportunităţi de
dezvoltare a unora sau altora dintre tipurile de servicii de îngrijiri paliative. Ca
urmare, serviciile s-au diversificat, adaptînd diferite modele funcţionale din
ţări cu experienţă în domeniul paliaţiei la contextul serviciilor de sănătate din
România.
În prezent furnizorii de servicii specializate de îngrijiri paliative din România
asigură unul sau mai multe dintre următoarele servicii:
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Îngrijirile paliative la domiciliu (diferenţiate ca modalitate de finanțare de
„îngrijirile medicale la domiciliu” începînd cu reglementările Contractului
Cadru 2018-2019) reprezintă tipul de serviciu cel mai cost-eficient şi mai
apropiat de dorinţa de îngrijire a pacienţilor în stadii avansate de boală. Cu
toate acestea, îngrijirile la domiciliu (medicale sau specializate de îngrijiri
paliative) sunt încă în exclusivitate apanajul sectorului privat, fiind asigurate
prin organizații negurvernamentale de caritate sau SRL-uri a căror prezență la
nivel de țară este izolată și dependentă de resursele umane și financiare
interne ale fiecărui furnizor. Finanțarea îngrijirilor medicale și paliative la
domiciliu în sistemul asigurărilor de sănătate este reglementată prin
Contractul Cadru și Normele de aplicare ale acestuia, dar alocarea de fonduri
este mult sub nivelul serviciilor ce pot fi asigurate de furnizorii actuali.
In anul 2017 s-au raportat 17 servicii de îngrijiri paliative la domiciliu, respectiv
15 prin ONG-uri și 2 în regim privat (cu plată sau coplată).
Unităţile cu paturi (secţii sau compartimente în spitale de bolnavi acuţi sau
cronici) sau hospice-urile independente oferă posibilitatea de internare pe
perioade limitate de timp a bolnavilor cu necesităţi de îngrijire paliativă
(simptome necontrolate, iniţiere de tratament opioid, necesitate de
supraveghere medicală continuă și îngrijiri specifice, internare de tip
„respite”). În ultimii ani numărul unităților cu paturi a crescut considerabil în
comparație cu cel al serviciilor de domiciliu, atît datorită posibilității susținerii
financiare a serviciilor de internare prin contractarea cu casele de asigurări de
sănătate (tarif pe zi de spitalizare), cît și din prespectiva ”salvării” numărului
de paturi și a personalului angajat, în cazul unităților sanitare propuse spre
reorganizare sau reducere a numărului de paturi de acuți.
În 2017 au raportat servicii de internare în secții/compartimente de îngrijiri
paliative sau în centre de tip ”hospice” un număr de 52 de unități, dintre care
24 în spitale publice, 12 în ONG-uri și 16 în spitale private.
Ambulatoriile de îngrijiri paliative au fost reglementate pentru prima oară
prin Contractul Cadru 2018-2019, ca entităţi distincte sau ca ambulatorii
integrate ale spitalelor cu secții/compartimente de paliație. Ele oferă
consultaţii de îngrijiri paliative şi consiliere pacienţilor mobili cu boli
ameninţătoare de viaţă, care au simptomatologie necontrolată, nevoi de
îngrijire sau suferinţă psiho-emoţională și pentru care se recomandă
monitorizarea regulată. Pînă în prezent aceste ambulatorii au funcționat în
cadrul unor cabinete de oncologie, în prezent fiind posibilă înființarea lor de
către medici cu atestat de studii complementare în îngrijiri paliative, sau ca
ambulatorii integrate ale unităților cu paturi. In anul 2017 au funcționat113
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ambulatorii de îngrijiri paliative, 2 în spitale publice, 8 în ONG-uri și 1 în sistem
privat.
Echipele mobile de spital sunt o oportunitate de a aduce paliaţia la patul
bolnavului în spitalele de acuţi, prin echipe de profesionişti specializaţi în
domeniul paliației (controlul durerii şi al simptomelor, comunicarea cu
pacientul pre- şi post-operator, comunicarea cu pacientul și familia,
prevenirea şi îngrijirea escarelor, pregătirea și asigurarea continuității de
îngrijire după externare și conexiunea cu alte servicii, etc.). Asemenea echipe
mobile nu sunt încă recunsocute și legiferate în România și funcționează în
prezent doar izolat, pe baza unor contracte de colaborare între spitale publice
și specialiști în paliație din servicii cu profil de îngrijiri paliative externe
spitalului. Există în prezent 6 astfel de echipe mobile declarate de furnizori, 4
ca ONG-uri și 2 în spitale publice.
Centrele de zi sunt servicii dedicate persoanelor cu boli incurabile în faze
stabile, care asigură un mediu propice de socializare pentru bolnavii mobili,
corelat cu intervenția profesioniștilor prin consultații medicale și tratamente
ambulatorii, suport social, consiliere psiho-emoțională și spirituală, terapie
ocupațională și prin artă. Centrele de zi sunt considerate preponderent
activități de asistență socială și nu sunt incluse în sistemul de finanțare prin
casele de asigurări de sănătate, dar funcționarea lor poate fi susținută parțial
de autoritățile locale (prin Legea nr.34/1998 sau prin alte modalități de
includere în programe sociale comunitare). Centrele de zi pentru îngrijiri
paliative pot fi organizate ca structuri în cadrul unor unități sanitare publice
sau private cu paturi în regim de spitalizare continuă, sau ca unități cu
personalitate juridică.
Din datele obținute prin bunăvoința furnizorilor de servicii de îngrijiri paliative
care au desfășurat servicii în anul 2017, am reușit să realizăm harta serviciilor
funcționale la acest moment în România. Au fost incluse serviciile din sistemul
public de sănătate, din organizații ne-guvernamentale de caritate și din
sistemul privat, care au avut activitate raportată pentru anul 2017. La sfîrșitul
anului 2017 am consemnat existența a 98 de servicii specializate în îngrijiri
paliative (față de 74 servicii în anul 2014) asigurate de 59 de furnizori (față de
54 în 2014), dintre care 25 în sistemul public de sănătate, 19 organizații
neguvernamentale și 15 SRL-uri). In cazul furnizorilor care asigură mai multe
tipuri de servicii (unități cu paturi, îngrijiri paliative la domiciliu, ambulatorii de
îngrijiri paliative, centre de zi, echipe mobile de spital) pentru mai multe
categorii de beneficiari (adulți, copii, mixt) au fost luate în calcul toate
serviciile. În măsura în care datele colectate au fost complete la nivel de țară,
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gradul de acoperire a nevoii de îngrijire paliativă în anul 2017 a fost de
aproximativ 11,56% (față de 7,9 % în anul 2014).
Distribuția pe județe a furnizorilor de servicii este neomogenă, existînd încă 17
de județe fără niciun serviciu de paliație (față de 19 județe în 2014), 9 județe
cu un singur serviciu (față de 9 județe în 2014), 5 județe cu cîte 2 servicii, 1
județ cu 3 servicii, 3 județe cu cîte 4 servicii, și 7 județe și municipiul București
cu 5 sau peste 5 servicii.
Prezentăm în continuare situația serviciilor de îngrijiri paliative funcționale în
anul 2017, pe județe, și estimarea numărului de potenţiali beneficiari ai
îngrijirilor paliative raportat la populaţia țării. Sursa datelor demografice
utilizate o reprezintă Institutul Național de Statistică.
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Index al serviciilor de îngrijri paliative
în anul
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2017

Județul Alba
Asociația Hospice Eliana
Denumirea unității:
Asociația Hospice ELIANA
Localitatea: Ciugud - Hăpria
Judeţul: Alba
Adresa: Sat Hăpria 218
Telefon/Fax: 0726/11 68 60
E-mail: hospice.eliana@gmail.com
Web : www.hospiceeliana.org
https://www.facebook.com/HospiceEliana/
https://pretuimviata.blogspot.ro/
Director centru:
Președinte - Dr. Ariana Rosiu
Descrierea organizaţiei: Serviciu de îngrijiri paliative la
domiciliu și în sistem ambulatoriu – centru de zi în curs de
înființare și cabinet ambulator, care se adresează
pacienților suferinzi de boli cu prognostic terminal
(oncologice și neoncologice, adulți și copii), cât și familiilor
acestora, oferindu-le servicii complex, care au drept
obiectiv o mai bună calitate a vieții acestora, prin
intervenții prompte, asistență telefonică permanentă și
consiliere în situații de criză și nu numai.
Forma de organizare:
 Public
X ONG

Anul începerii
activităţii de
îngrijiri paliative
(IP): 2016
Completați, în
funcție de
serviciile
existente,
următoarele
informații:
Număr paturi de
IP: Nu e cazul
Total pacienţi
internaţi în
2017: Nu e cazul
Durata medie
de spitalizare:
Nu e cazul
Total zile
spitalizare în
2017: Nu e cazul

 SRL/SA

Servicii acordate prin:
 internare IP
X IP la domiciliu
X Centru de zi
X ambulatoriu de IP
 Echipa mobila de spital

Total pacienți
asistați la
domiciliu în
2017 (numai IP):
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Pacienți asistați:
X oncologici X non-oncologici
X adulți
X copii

Total consultații
de IP în
ambulator în

Echipa
• Medic ingrijiri paliative
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•
•
•
•

2017:
cca 500

Asistente medicale
Asistent social
Preot, pastor - colaborator
Psiho-terapeut - colaborator

Surse de finanţare pentru serviciile de IP:
 CAS  Subventii publice
 Plata pacient  Coplata pacient
X Alte surse  Programe de finanțare
Planuri de dezvoltare a serviciilor de IP in 2018-2020:
Extinderea ariei de acoperire a serviciilor de îngrijire la
domiciliu, înființare de noi puncte de lucru
Dezvoltarea activităților centrului de zi
Demarare de grupuri de psihoterapie pentru diferite
categorii de pacienți sau membrii de familie.
Înființarea grupurilor de suport pentru diferite categorii de
pacienți
Campanii de informare și promovare a îngrijirilor paliative
la nivel județean. Colaborare - parteneriate cu alte
organizații non-guvernamentale din județ în acest sens.
Dezvoltarea unui serviciu de bereavement împreună cu
colegii psihologi din echipă.
Promovarea principiilor îngrijirii paliative prin cursuri de
inițiere în conceptul de paliație și cursuri de controlul
simptomelor pentru personalul medical (medici, asistente)
precum și cursuri introductive și avansate pentru alte
categorii profesionale
Sprijinirea înființării de noi servicii de îngrijiri paliative în
județul Alba pentru a asigura continuitatea îngrijirii
pacientului și familiei sale, indiferent de locul în care
aceștia doresc să fie îngrijiți
Persoană de contact:
Adrian Roșiu
E-mail: hospice.eliana@gmail.com

27

Total pacienți
asistați în
centrul de zi: 3
Total participări
în centrul de zi
în 2017: 12
Total consultații
echipă mobilă
de spital:
Nu e cazul
Procent pacienți
pentru IP din
totalul
pacienților
asistați în 2017 :
100%
Adulți – 100%
Copii: --

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia,
Secția Oncologie,
Departamentul de Îngrijiri Paliative
Denumirea unității:
Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia
Localitatea: Alba Iulia
Judeţul: Alba
Adresa: Bd. Revolutiei 1989, nr.23
Telefon/Fax: 0258/820.825 – int.142
E-mail: rosiu.ariana@gmail.com
Web : www.spitalalba.ro
Director centru:
Manager – Ec. Diana Simona Mârza
Coordonator departament- Dr. Ariana Roșiu
Descrierea organizaţiei:
Departamentul de îngrijiri paliative din cadrul secției de
oncologie a început să funcționeze din decembrie 2011,
avînd la bază principiile îngrijirii paliative. Din octombrie
2012 departamentul este de sine stătător. Începînd cu
aceeași dată este încadrat pe post un medic specialist cu
atestat îngrijiri palliative. Activitatea departamentului
este dedicată în proporție de 100% îngrijirilor paliative și
suportive.
Structura și personalul serviciului sunt adaptate pentru a
răspunde nevoilor de îngrijri paliative ale pacienților. În
perioada 2014-2018 departamentul s-a calificat ca centru
de excelență ESMO – integrarea îngrijirilor paliative în
oncologie
Forma de organizare:
X Public  ONG

Anul începerii
activităţii de
îngrijiri paliative
(IP):
2012
Completați, în
funcție de
serviciile
existente,
următoarele
informații:
Număr paturi de
IP: 6
Total pacienţi
internaţi în
2017: 284
Durata medie
de spitalizare:
6.21 zile
Total zile
spitalizare în
2017:
1766
Total pacienți
asistați la
domiciliu în
2017 (numai IP):
Nu e cazul

 SRL/SA

Servicii acordate prin:
X internare IP
 IP la domiciliu
 Centru de zi
 ambulatoriu de IP
 Echipa mobila de spital

Total consultații
de IP în
ambulator în
2017:

Pacienți asistați:
X oncologici  non-oncologici
X adulți
X copii
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Echipa (enumerați profesiile care intra in componenta
echipei de IP):
Medic ingrijiri paliative, Asistente medicale, Asistent
social, Preot, Psiholog
Surse de finanţare pentru serviciile de IP:
X CAS  Subventii publice
 Plata pacient  Coplata pacient
 Alte surse  Programe de finanțare
Planuri de dezvoltare a serviciilor de IP in 2018-2020:
Educație în domeniul îngrijirilor paliative, program de
mentorizare, formare în îngrijiri paliative pentru rezidenti
în oncologie și medici în formare în programul de atestat
IP. Educație medicală în îngrijiri paliative pentru asistente
medicale.
Persoană de contact:
Dr. Ariana Roșiu
Tel – 0258/820.825 int 142

Nu e cazul
Total pacienți
asistați în
centrul de zi:
Nu e cazul
Total participări
în centrul de zi
în 2017:
Nu e cazul
Total consultații
echipă mobilă
de spital:
Nu e cazul
Procent pacienți
pentru IP din
totalul
pacienților
asistați în 2017 :
100%
Adulți: 100%
Copii: 0
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Județul Arad
Spitalul Clinic Județean de Urgență ARAD,
Compartiment Îngrijiri Paliative
Localitatea: GHIOROC
Judetul: ARAD

Anul
începerii
activităţii de
îngrijiri
paliative:
2012

Adresa: Str. Principală nr.90
Telefon/Fax: 0257-461323
E-mail: scjaradsecretariat@yahoo.com
Manager spital : Ec. Carmen Lucuta
Medic Coordonator : Dr. Iuliana Rodica Nini
Descrierea organizaţiei:
Compartimentul de îngrijiri paliative din cadrul Spitalului
Clinic Judetean de Urgenta Arad a început să funcționeze din
iunie 2012, avînd la bază principiile îngrijirii paliative.
Compartimentul de îngrijiri paliative asigură îngrijire
pacienţilor cu boli cronice progresive, oncologice si nononcologice. Acest compartiment cu 30 paturi asigură
asistenţă medical calificată pacienţilor care se confruntă cu
probleme asociate unei boli ameninţătoare de viaţă, cu
scopul menţinerii confortului şi calităţii vieţii, indiferent dacă
boala este tratabilă sau nu.
Forma de organizare:
X Public
 ONG

 SRL/SA

Servicii acordate prin:
X internare IP
 IP la domiciliu
 Centru de zi
 ambulatoriu de IP
 Echipa mobila de spital
Pacienți asistați:
X oncologici X non-oncologici
 adulți
 copii
Echipa
Structura și personalul serviciului sunt adaptate pentru a
răspunde nevoilor de îngrijri paliative ale pacienților:
2 Medici, 1 medic cu contract de colaborare, 11 asistenți
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Număr de
paturi
(îngrijiri
paliative): 30

Număr de
pacienţi
internaţi în
2017: 343

Durata
medie
spitalizare:
18,86

Număr zile
spitalizare
2014: 6864

Procent
pacienti
oncologici
din total
internați:

medicali, 1 asistent social, 10 infirmiere
Surse de finanţare:
Casa de asigurări de sănătate. (tarif/zi de spitalizare –
235,62 lei/zi)
Obiective:
Creșterea calității vieții pacienților și a familiilor care se
confruntă cu probleme cauzate de o boală incurabilă, prin
oferirea de servicii de înaltă calitate
Cursuri de perfecţionare pentru toate categoriile de
personal- necesitatea perfectionarii personalului mediu in
domeniul ingrijirilor paliative
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48%
Procent
decese în
unitate:
33,5%

Județul Argeș
Spitalul de Boli Cronice și Geriatrie „Constantin
Bălăceanu Stolnici”Compartiment Îngrijiri Paliative
Denumirea unității: Spital de Boli Cronice și
Geroiatrie Ștefănești
Localitatea: Ştefăneşti
Judeţul: Argeş
Adresa: Str. Coasta Cîmpului nr.54
Telefon/Fax: 0248 266929, 0248 265540
E-mail: spitalul_stefanesti@yahoo.com
Web: www.spitalulstefanesti.ro
Manager: Consilier juridic Anca Stoiculescu
Coordonator compartiment ingrijiri paliative:
Dr. Mariana Neamțu
Descrierea organizaţiei: (maxim 100 cuvinte)
Aflată în subordinea Consiliului Județean Argeș,
unitatea acordă servicii medicale complexe
bolnavilor cronici din județul Argeș și din județele
învecinate.
Compartimentul de îngrijiri paliative a funcționat în
cadrul secției geriatrie din 1997 și este de sine
stătător din 2007, avînd în îngrijire bolnavi cu boli
cronice progresive, oncologice și non-oncologice,
care primesc asistență medicală, psihologică, socială
și spirituală de la o echipă complexă, formată din
personal dedicat acestui compartiment (medic,
asistente medicale, infirmiere, psiholog, asistent
social, terapeut, preot). Spitalul Stefănești
funcționeaza cu 101 paturi: 26 de paturi medicină
internă-cronici, 25 de paturi geriatrie, 25 de paturi
îngrijiri paliative, 25 paturi recuperare neurologica.
Forma de organizare:
X Public  ONG
 SRL/SA

Anul începerii
activităţii de
îngrijiri paliative
(IP): 2008
Completați, în
funcție de
serviciile existente,
următoarele
informații:
Număr paturi de
IP: 25
Total pacienţi
internaţi în 2017:
591
Durata medie de
spitalizare: 11,57
zile
Total zile
spitalizare în 2017:
7185
Total pacienți
asistați la
domiciliu în 2017
(numai IP):
Total consultații
de IP în ambulator
în 2017:

Servicii acordate prin:
X internare IP
 IP la domiciliu
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 Centru de zi
 ambulatoriu de IP
 Echipa mobila de spital

Total pacienți
asistați în centrul
de zi:

Pacienți asistați:
X oncologici X non-oncologici
X adulți
 copii
Echipa (enumerați profesiile care intra in componenta
echipei de IP):
1 medic, 8 asistente medicale, 8 infirmiere, 3
ingrijitoare curatenie, psihologul, asistentul social si
preotul fiind încadrați pentru întregul spital
Surse de finanţare pentru serviciile de IP:
X CAS  Subventii publice
 Plata pacient  Coplata pacient
 Alte surse  Programe de finanțare
Planuri de dezvoltare a serviciilor de IP in 2018-2020:
(maxim 100 cuvinte)
Printre obiectivele Spitalului, se numară:
- acordarea de servicii medicale de calitate
-dezvoltarea Ambulatoriului de Specialitate
-imbunatatirea conditiilor hoteliere
-perfecționarea profesională a personalului medical
implicat în compartimentul de îngrijiri paliative.
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Total participări în
centrul de zi în
2017:
Total consultații
echipă mobilă de
spital:
Procent pacienți
pentru IP din
totalul pacienților
asistați în 2017 :
Adulți:
Copii:

Județul Bacău
Asociaţia Lumina - Hospice „Casa Albert”
Denumirea unității: ASOCIATIA LUMINA
Localitatea: BACAU
Judeţul: BACAU
Adresa: STR.CPT.ERNEST TARTESCU, NR.5
Telefon/Fax: 0234/515.887
E-mail: hospice@asociatialumina.eu
Web : www.asociatialumina.ro
Director centru/responsabil compartiment
paliație: DUMITRACHE MIHAELA
Descrierea organizaţiei:
Asociatia Lumina este o organizatie nonguvernamentala infiintata in anul 1999, cu statut de
utilitatea publica conform H.G. nr. 315/ 6 mai 2015
si deruleaza urmatoarele servicii:
- Unitate cu 14 paturi de ingrijire paliativa
pediatrica – infiintata in anul 2017
- Serviciul de ingrijire paliativa la domiciliu –
infiintat in anul 2006
- Centrul de zi pentru copii si tineri – infiintat in anul
2010
- Centrul Rezidential – persoane adulte cu handicap
– infiintat in anul 1999
Asociatia Lumina este acreditata de catre
OAMGMAMR ca furnizor de educatie medicala
continua.
Forma de organizare:
 Public ◼ ONG

 SRL/SA

Servicii acordate prin:
■ internare IP
■ IP la domiciliu
■ Centru de zi
 ambulatoriu de IP
 Echipa mobila de spital

Anul începerii
activităţii de îngrijiri
paliative (IP):
Completați, în funcție
de serviciile
existente,
următoarele
informații:
Număr paturi de IP:
14
Total pacienţi
internaţi în 2017: 82
Durata medie de
spitalizare: 16
Total zile spitalizare
în 2017: 1328
Total pacienți asistați
la domiciliu în 2017
(numai IP): 161
Total consultații de
IP în ambulator în
2017: Total pacienți asistați
în centrul de zi:35
Total participări în
centrul de zi în 2017:
3455

Pacienți asistați:
■ oncologici ■ non-oncologici
■ adulți
■ copii

Total consultații
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Echipa (enumerați profesiile care intra in
componenta echipei de IP):
- medic cu atestat in ingrijiri paliative
- asistenti medicali
- asistenti sociali
- psiholog
- kinetoterapeut
- infirmiere
- ingrijitoare
- preot
- bucatar
- personal administrativ

echipă mobilă de
spital:0
Procent pacienți
pentru IP din totalul
pacienților asistați în
2017 : 100%
Adulți:55%
Copii: 45%

Surse de finanţare pentru serviciile de IP:
■ CAS ■ Subventii publice
 Plata pacient  Coplata pacient
■ Alte surse  Programe de finanțare
Planuri de dezvoltare a serviciilor de IP in 20182020: (maxim 100 cuvinte)
- dezvoltarea de standarde nationale in ingrijirea
paliativa pediatrica
- identificarea numarului de copii din Romania care
ar avea nevoie de ingrijiri paliative
- identificarea nevoii de training in ingrijiri paliative
pediatrice pentru personalul medico-social
Persoană de contact: (nume, telefon, e-mail)
Dumitrache Mihaela
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Județul Bihor
Fundația Hospice „Emanuel” Oradea
Localitatea: Oradea
Judeţul: Bihor
Adresa: Str. Redutei nr.1 A, Cod 410061
Telefon/Fax: 0259 475222
E-mail: office@emanuelhospice.org
Web: www.emanuelhospice.ro

Anul începerii
activităţii de îngrijiri
paliative (IP):

Director executiv: Marinela Murg
Descrierea organizaţiei: (maxim 100 cuvinte)
Centrul de îngrijire paliativă şi asistenţă la
domiciliu “Hospice Emanuel” a fost înfiinţat în
anul 1996, activitatea acestuia fiind dedicată în
proporţie de 100% îngrijirilor paliative pentru
beneficiari adulţi cu afecţiuni oncologice şi copii
diagnosticaţi cu boli ameninţătoare de viaţă.
Structura centrului este adaptată pentru a
răspunde nevoilor de îngrijire paliativă a
pacienţilor. Serviciile sunt asigurate de o echipă
interdisciplinară.
Forma de organizare:
 Public X ONG

 SRL/SA

Completați, în funcție
de serviciile
existente,
următoarele
informații:
Număr paturi de IP:
Total pacienţi
internaţi în 2017:
Durata medie de
spitalizare:
Total zile spitalizare
în 2017:
Total pacienți noi
asistați la domiciliu în
2017 (numai IP): 314

Servicii acordate prin:
 internare IP
X IP la domiciliu
 Centru de zi
 ambulatoriu de IP
 Echipa mobila de spital
Servicii oferite:
Servicii de îngrijire paliativă la domiciliu pentru
pacienţi adulţi;
Servicii de îngrijire paliativă la domiciliu şi în spital
pentru pacienţi copii;
Servicii de suport în perioada de doliu pentru
adulţi
Tabăra de vară pentru copiii asistaţi de hospice;
Tabăra de doliu pentru copii şi adolescenţi
îndoliaţi.
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Total vizite de IP la
domiciliu: 8479
Durata medie de IP
la domiciliu: 82,5 zile
Total consultații de
IP în ambulator în
2017:
Total pacienți asistați
în centrul de zi:

Pacienți asistați:
 oncologici  non-oncologici
X adulți
X copii

Total participări în
centrul de zi în 2017:

Echipa (enumerați profesiile care intra in
componenta echipei de IP):
Surse de finanţare penrtu serviciile de IP:
X CAS  Subventii publice
 Plata pacient  Coplata pacient
X Alte surse  Programe de finanțare
Alte surse: autorități locale; donații, sponsorizări,
evenimente; campanie 2%; parteneri finanțatori
externi; proiecte de finanţare ale companiilor.
Planuri de dezvoltare a serviciilor de IP in 20182020: (maxim 100 cuvinte)
Fundaţia Hospice Emanuel doreşte să îşi extindă
activitatea, prin construirea unui centru complex
de îngrijire paliativă. Astfel în Septembrie 2012 au
fost demarate lucrările de construcţie a noului
centru hospice care va cuprinde :
O unitate cu 20 paturi pentru pacienţi adulţi şi 5
paturi pentru copii;
Centru de zi pentru adulţi şi copii;
Ambulator de specialitate pentru adulţi şi copii;
Centru de îngrijire la domiciliu pentru adulţi şi
copii;
Centru de educaţie pentru formarea de
specialitate a personalului.
Persoană de contact: (nume, telefon, e-mail)
Marinela Murg
Telefon 0359 800162
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Total consultații
echipă mobilă de
spital:
Procent pacienți
pentru IP din totalul
pacienților asistați în
2017 : 100%
Adulți:
Copii:

Spitalul Orășenesc Aleșd
Denumirea unității: : Spital Orasenes Alesd
Localitatea: Alesd
Judeţul: Bihor
Adresa: Str. 1 Decembrie nr. 3, jud.
BihorTelefon/Fax: Tel: 0259 342 374 ,Fax : 0359
818 567 / 0259 340 103

E-mail: Adresa e-mail: secretariat@spitalalesd.ro
Director centru: ec Cret Florian
Descrierea organizaţiei:
Ingrijirile paliative se desfasoara in Spitalul
Orasenesc Alesd in Compartimentul de ingrijiri
Paliative din cadrul sectiei de Medicina interna.
Compartimentul dispune de 4 saloane a cate 2
paturi cu grupuri sanitare proprii in care sunt
internati pacienti adulti , oncologici
(majoritatea) si nononcologici pe baza criteriilor
de eligibilitate.
Compartimentul a fost acreditat de catre
CONAS in decembrie 2017.
Serviciile medicale oferite sunt acordate doar
pacientilor internati continuu.

Anul începerii activităţii
de îngrijiri paliative (IP):
2014
Completați, în funcție
de serviciile existente,
următoarele informații:
Număr paturi de IP: 8
Total pacienţi internaţi
în 2017: 189
Durata medie de
spitalizare: 13
Total zile spitalizare în
2017: 2427
Total pacienți asistați la
domiciliu în 2017
(numai IP): Total consultații de IP în
ambulator în 2017:

Forma de organizare:
xPublic  ONG
 SRL/SA

Total pacienți asistați în
centrul de zi:

Servicii acordate prin:
x internare IP
 IP la domiciliu
 Centru de zi
 ambulatoriu de IP
 Echipa mobila de spital

Total participări în
centrul de zi în 2017:
Total consultații echipă
mobilă de spital:

Pacienți asistați:
x oncologici x non-oncologici
x adulți
 copii
Echipa (enumerați profesiile care intra in
componenta echipei de IP):
Medic primar medicina interna cu atestat in
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Procent pacienți pentru
IP din totalul pacienților
asistați în 2017 :
Adulți:
Copii:

ingrijiri paliative
7asistente medicale
6 ingrijitoare si infirmiere
1 psiholog
1 preot ortodox
1 asistent social
Surse de finanţare penrtu serviciile de IP:
x CAS  Subventii publice
 Plata pacient  Coplata pacient
 Alte surse  Programe de finanțare
Planuri de dezvoltare a serviciilor de IP in 20182020: imbunatatirea calitatii serviciilor medicale
oferite pacientilor
Persoană de contact:
Dr. Muresan Maria Luminita
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Județul Brașov
HOSPICE Casa Speranței Brașov
Localitatea: Brașov
Județul: Brașov
Adresa: Str. Sitei nr.17A (sediul central)
Telefon: 0268-474405, 0268-470495
Fax: 0268-474467
E-mail: hospice@hospice.ro
Web: www.hospice.ro
Director executiv: Mirela Nemțanu
Director dezvoltare națională și educație:
Conf.Dr.Daniela Moșoiu
Director Adjunct: Cristina Ghiran
Descrierea organizaţiei: (maxim 100 cuvinte)
Organizația a fost înființată în anul 1992 la
Brașov, în scopul introducerii și dezvoltării în
România a serviciilor de îngrijiri paliative pentru
adulți cu boli oncologice în stadii avansate.
Ulterior serviciile de îngrijiri paliative s-au extins
către pediatrie (din 1996), pentru copiii cu
cancer, distrofii neuro-musculare, malformații
congenitale și alte boli rare sau cu speranță de
viață limitată..
Pentru contribuţia adusă la dezvoltarea
serviciilor paliative în România şi pentru
programele
educaţionale
naţionale
şi
internaţionale în domeniu, din anul 2003
HOSPICE Casa Speranţei este centru de
excelenţă în îngrijiri paliative pentru Europa de
Est și Asia Centrală.
În prezent organizația asigură servicii clinice în
municipiul Brașov și prin punctele de lucru din
București și din județul Brașov – în zonele
Făgăraș și Zărnești. Organizația desfășoară
programe educație naționale și internaționale
prin Centrul de Studii pentru Medicină Paliativă
din cadrul organizației, în colaborare cu Școala
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Anul începerii activităţii
de îngrijiri paliative (IP):
1992
Completați, în funcție
de serviciile existente,
următoarele informații:
Număr paturi de IP:
13 adulti
6 copii
Total internări în 2017:
352 (adulți)
305 (copii)
Durata medie de
spitalizare: 11,78 zile
Total zile spitalizare în
2017: 5671 zile
4146 zile (adulți)
1525 zile (copii)
Total pacienți asistați la
domiciliu în 2017: 688
617 (adulți)
71 (copii)
Total consultații de IP în
ambulator în 2017:
4970
4776 (adulți)
194 (copii)
Total pacienți asistați în
centrul de zi: 121

Națională de Sănătate Publică, Management și
Perfecționare în Domeniul Sanitar (SNSPMPDS),
Ministerul Sănătății, Colegiul Medicilor, Ordinul
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor
Medicali
din
România
(OAMGMAMR), și alte autorități din domeniul
sanitar.
Forma de organizare:
 Public X ONG

 SRL/SA

83 adulti
38 copii
Total participări în
centrul de zi în 2017:
3980
2575 (adulti)
1405 (copii)
Total consultații echipă
mobilă de spital: 575

Servicii acordate prin:
X Internare IP
X IP la domiciliu
X Centru de zi
X ambulatoriu de IP
X Echipa mobila de spital X help-line

Număr apeluri la Helpline: 3972

Din anul 2015 pacienții au la dispoziție între orele
16 – 8 o linie Help-line pentru urgențe de îngrijiri
paliative
Pacienți asistați:
X oncologici  non-oncologici
X adulți
X copii
Echipa (enumerați profesiile care intra in
componenta echipei de IP):
Medici, asistenți medicali, asistenți sociali,
psihologi, kineto-terapeuți, alți terapeuți,
infirmiere, consilier spiritual, preoți, farmacist
Surse de finanţare penrtu serviciile de IP:
X CAS X Subventii publice
 Plata pacient  Coplata pacient
X Alte surse X Programe de finanțare
Planuri de dezvoltare a serviciilor de IP in 20182020: (maxim 100 cuvinte)
Persoană de contact: (nume, telefon, e-mail):
Mălina Dumitrescu
0728-130090
malina.dumitrescu@hospice.ro
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Procent pacienți pentru
IP din totalul pacienților
asistați în 2017:
Adulți: 100%
Copii: 100%

HOSPICE Casa Speranței Făgăraș
Localitatea: Făgăraș
Județul Brașov
Adresa: Spitalul Municipal ”Dr.Aurel Tulbure”
Str.Ghioceilor nr.1, 505200 Făgăraș
Telefon: 0268-281177
Director executiv: Mirela Nemțanu
Coordonator echipă: Dr.Aurora Neagoe
Descrierea organizaţiei: (maxim 100 cuvinte)
Serviciile sunt organizate ca punct de lucru al
Fundației HOSPICE Casa Speranței și sunt
dedicate în proporţie de 100% îngrijirilor
paliative.
Forma de organizare:
 Public X ONG

 SRL/SA

Anul începerii activităţii
de îngrijiri paliative (IP):
2008
Completați, în funcție
de serviciile existente,
următoarele informații:
Număr paturi de IP: Total pacienţi internaţi
în 2017: Durata medie de
spitalizare:
Total zile spitalizare în
2017: -

Servicii acordate prin:
 internare IP
X IP la domiciliu
 Centru de zi
 ambulatoriu de IP
 Echipa mobila de spital
Servicii oferite:
Îngrijiri paliative la domiciliu (adulţi)
Îngrijiri paliative la domiciliu (copii)
Consultații de îngrijiri paliative în ambulator.
Serviciile asigură asistență la domiciliu pentru
persoane cu domiciliul în municipiul Făgăraș și
localități din mediul rural situate pe o rază de
aproximative 30 km în jurul Făgărașului.

Total pacienți asistați la
domiciliu în 2017
(numai IP): 160
Total vizite de IP la
domiciliu: 2104
Total consultații de IP în
ambulator în 2017: Total pacienți asistați în
centrul de zi: -

Pacienți asistați:
 oncologici  non-oncologici
 adulți
 copii

Total participări în
centrul de zi în 2017:

Echipa (enumerați profesiile care intra in
componenta echipei de IP):
2 medici cu atestat în îngrijiri paliative, 2
asistenți medicali, 1 asistent social, 1 asistent
administrativ.
Surse de finanţare penrtu serviciile de IP:
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Total consultații echipă
mobilă de spital: Procent pacienți pentru
IP din totalul pacienților

 CAS X Subventii publice
 Plata pacient  Coplata pacient
X Alte surse  Programe de finanțare
Consiliul Local Făgăraș (prin Legea 34/1998)
pentru componenta socială a serviciilor de
îngrijiri paliative la domiciliu);
Surse proprii ale fundației și activități locale de
atragere de fonduri (donaţii, sponsorizări,
evenimente de caritate);
Proiecte de finanţare naţionale sau
internaționale

asistați în 2017 :
Adulți: 100%
Copii: 100%

Planuri de dezvoltare a serviciilor de IP in 20182020: (maxim 100 cuvinte)
Persoană de contact: (nume, telefon, e-mail):
Olga Bobeș
0268-281177
olga.bobes@hospice.ro

HOSPICE Casa Speranței Zărnești
Localitatea: Zărnești
Adresa: Spitalul ”Dr.Tiberiu Spârchez”
Str.Policlinicii nr.12, 505800 Zărnești
Telefon: 0771-440783
Director executiv: Mirela Nemțanu
Coordonator serviciu: Oana Tămârjan
Descrierea organizaţiei: (maxim 100 cuvinte)
Serviciile sunt organizate ca punct de lucru al
Fundației HOSPICE Casa Speranței și sunt
dedicate în proporţie de 100% îngrijirilor
paliative.
Forma de organizare:
 Public X ONG

Anul începerii activităţii
de îngrijiri paliative (IP):
2008
Completați, în funcție
de serviciile existente,
următoarele informații:
Număr paturi de IP: Total pacienţi internaţi
în 2017: Durata medie de
spitalizare:

 SRL/SA

Servicii acordate prin:
 internare IP
X IP la domiciliu
 Centru de zi
 ambulatoriu de IP
 Echipa mobila de spital

Total zile spitalizare în
2017: -
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Servicii oferite:
Îngrijiri paliative la domiciliu (adulţi)
Îngrijiri paliative la domiciliu (copii)
Consultații de îngrijiri paliative în ambulator.
Serviciile asigură asistență la domiciliu pentru
persoane cu domiciliul în municipiul Făgăraș și
localități din mediul rural situate pe o rază de
aproximative 30 km în jurul Făgărașului.
Pacienți asistați:
X oncologici  non-oncologici
X adulți
X copii

Total pacienți asistați la
domiciliu în 2017
(numai IP): 119
Total vizite de IP la
domiciliu: 1712
Total consultații de IP în
ambulator în 2017: Total pacienți asistați în
centrul de zi: -

Echipa (enumerați profesiile care intra in
componenta echipei de IP):
medic cu atestat în îngrijiri paliative, asistenți
medicali, asistent social, asistent administrativ.
Surse de finanţare penrtu serviciile de IP:
 CAS  Subventii publice
 Plata pacient  Coplata pacient
X Alte surse  Programe de finanțare
Planuri de dezvoltare a serviciilor de IP in 20182020: (maxim 100 cuvinte)
Persoană de contact: (nume, telefon, e-mail):
Mălina Dumitrescu
0728-130090
malina.dumitrescu@hospice.ro
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Total participări în
centrul de zi în 2017:
Total consultații echipă
mobilă de spital: Procent pacienți pentru
IP din totalul pacienților
asistați în 2017 :
Adulți: 100%
Copii: 100%

Spitalul Municipal Codlea – Secția de Îngrijiri
Paliative
Localitatea: Codlea
Judeţul: Brașov
Adresa: Str. 9 Mai, nr 10
Telefon/Fax: 0268-252153
E-mail: spitalulcodlea@yahoo.com
Web: www. spitalulcodlea.ro

Anul începerii activităţii:
2012

Manager Spital: Dr. Claudia Coste

Număr de internări în
2017: 302
Total zile spitalizare: 5858
zile

Număr de paturi 20

Coordonator îngrijiri paliative: Dr. George
Păunescu
Descrierea organizaţiei:
Compartimentul de îngrijiri paliative al Spitalului
Municipal Codlea are 20 paturi, serviciile
desfășurîndu-se în echipă interdisciplinară. În
afara activităților medicale, în secție a fost
amenajată o camere de zi, destinată psihoterapiei
și terapiilor ocupaționale.
Forma de organizare:
X Public  ONG
 SRL/SA
Servicii acordate prin:
X internare IP
 IP la domiciliu
 Centru de zi
 ambulatoriu de IP
 Echipa mobila de spital
Pacienți asistați:
X oncologici X non-oncologici
X adulți
 copii
Echipa):
Echipa interdisciplinară are următoarea schemă
de personal: un medic primar (atestat îngrijiri
paliative), 9 asistente medicale și 10 infirmiere.
Echipa beneficiază și de serviciile unui psiholog și
ale unui preot.
Obiective: Atragerea de voluntari și lucrul cu
voluntari în secție.
Surse de finanțare: Casa de asigurări de sănătate,
Asociația Umanitară a Spitalului Municipal Codlea,
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Procent pacienți cu cancer
din total:

Procent decese din total
pacienți în 2017:

Ministerul Muncii, autorități locale, donații și
sponsorizări, evenimente de caritate; campania
2%, parteneri finanțatori externi
Persoană de contact: (nume, telefon, e-mail):
Dr. George Păunescu
0268-252153, int.16
spitalulcodlea@yahoo.com
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București
Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie”
Denumirea unității: Fundația Bucuria Ajutorului –
Centrul de Ingrijiri Paliative Sfântul Nectarie
Localitatea: București, Sectorul 2
Judeţul: Municipiul București
Adresa: Str. General Dimitrie Salmen, nr. 14
Telefon/Fax: 021.250.09.18
E-mail: bucuria.ajutorului@gmail.com
Web :
Director centru: Adriana Căruntu
Descrierea organizaţiei: (maxim 100 cuvinte)
Centrul de Îngrijiri Paliative Sfantul Nectarie a fost
înfiintat în anul 2006 și este primul ,,hospice” din
cadrul Arhiepiscopiei Bucurestilor. Din anul 2012,
functioneaza într-un sediu nou, situat în Str.
General Dimitrie Salmen, nr. 14, Sectorul 2,
Municipiul Bucuresti, construit în baza unui proiect
de finantare de la Ambasada Elvetiei, a Primariei
Sectorului 2 și a Fundatiei Hilfsverein
Nymphenburg din Germania.
Din ianuarie 2013, centrul a fost preluat de
,,Fundatia Bucuria Ajutorului” care este membra a
Federatiei Filantropia din cadrul Patriarhiei
Romane și a devenit spital privat de îngrijiri
paliative.
50 de pacienti beneficiaza lunar de de îngrijiri
paliative și minim 500 pacienti / anual.
Forma de organizare:
 Public X ONG

Anul începerii
activităţii de îngrijiri
paliative (IP): 2006
Completați, în
funcție de serviciile
existente,
următoarele
informații:
Număr paturi de IP:
28
Total pacienţi
internaţi în 2017:
500
Durata medie de
spitalizare: 20 zile
Total zile spitalizare
în 2017: 7200
Total pacienți
asistați la domiciliu
în 2017 (numai IP):
0
Total consultații de
IP în ambulator în
2017:0

 SRL/SA

Servicii acordate prin:
X internare IP
 IP la domiciliu
 Centru de zi
 ambulatoriu de IP
 Echipa mobila de spital

Total pacienți
asistați în centrul de
zi: 0

Pacienți asistați:
X oncologici  non-oncologici

Total participări în
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X adulți

 copii

Echipa (enumerați profesiile care intra in
componenta echipei de IP):
medic, asistent medical, asistent social, psiholog,
farmacist, preot, psihiatru, infirmieră, îngrijitoare,
voluntari.
Surse de finanţare penrtu serviciile de IP:
X CAS  Subventii publice
 Plata pacient  Coplata pacient
X Alte surse  Programe de finanțare
Planuri de dezvoltare a serviciilor de IP in 20182020: (maxim 100 cuvinte)

centrul de zi în
2017:0
Total consultații
echipă mobilă de
spital:0
Procent pacienți
pentru IP din totalul
pacienților asistați
în 2017 : 100%
Adulți: 100%
Copii:0

Nu exista un plan de dezvoltare a serviciilor.
Persoană de contact: (nume, telefon, e-mail)
Director Adriana Căruntu
E-mail: bucuria.ajutorului@gmail.com

HOSPICE Casa Speranței București
Localitatea: București
Adresa: Str. Tămâioarei nr.121-123,
Telefon: 021-3263771, 0372-706208
Fax: 021-3263771
E-mail: ciphospice@hospice.ro
Web: www.hospice.ro

Data începerii
activității în
punctul de lucru
București:
2006

Director Organizație: Mirela Nemțanu
Director Servicii Pacienți: Mirela Nemțanu

Număr de paturi
(îngrijiri paliative):
23 (adulți)
8 (copii)

Descrierea organizaţiei:
Centrul funcţionează ca punct de lucru al Fundaţei
HOSPICE ”Casa Speranței” (cu sediul central în Braşov);
activitatea clinică în Bucureşti a fost extinsă din anul
2006 şi este dedicată în proporţie de 100% îngrijirilor
paliative pentru beneficiari adulţi cu afecţiuni
oncologice şi copii cu diverse boli cronice grave şi
ameninţătoare de viaţă sau avînd prognostic limitat.
In septembrie 2014 a fost inaugurat noul Centru Hospice
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Procent pacienți
cu cancer din
total:
91%

Total internări în
2017: 520

care include servicii de internare în unitatea cu paturi,
sediul echipei de îngrijiri paliative la domiciliu, cabinete
pentru consultații în ambulator, centre de zi. Organizația
colaborează cu spitale publice din București, unde oferă
consultanță pentru profesioniști și suport pentru
pacienții și familiile acestora. Centrul asigură servicii
unui număr de aprox. 1000 pacienți în fiecare an.
Forma de organizare:
 Public X ONG

 SRL/SA

Servicii acordate prin:
X internare IP X IP la domiciliu
X Centru de zi
X ambulatoriu de IP
X Echipa mobila de spital
Servicii:
Îngrijiri paliative în regim de internare (adulți, copii)
Îngrijiri paliative la domiciliu (adulți, copii);
Consultații în ambulator (îngrijiri paliative – adulți și
copii);
Consultații de stomaterapie, de protezare mamară și
prevenire a limfedemului;
Consultanță în spitale publice pentru pacienți cu boli
cronice progresive sau incurablie;
Pacienți asistați:
X oncologici  non-oncologici
X adulți
X copii
Echipa (enumerați profesiile care intra in componenta
echipei de IP):

Total zile
spitalizare: 9443

Medie pacienți
asistați lunar la
domiciliu: 107

Total vizite la
domiciliu în 2017:
2907

Total consultații
în ambulator:
1082

Total pacienți
asistați în centrul
de zi: 207

medici, asistenți medicali, asistenți sociali, psihologi,
farmaciști, preoți/consilieri spirituali, terapeuți,
infirmiere, voluntari.
Surse de finanţare penrtu serviciile de IP:
X CAS  Subventii publice
 Plata pacient  Coplata pacient
X Alte surse  Programe de finanțare
Surse de finanţare: Surse proprii ale fundației (donații,
sponsorizări, evenimente de caritate etc).
Casa de asigurări de sănătate pentru serviciile de
internare în unitate cu paturi.
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Total participări în
centrele de zi:
2023

Total vizite
consultanță în

Autorități locale, pentru componenta socială a serviciilor
din municipiul București.
Proiecte de finanțare ale companiilor naționale sau
trans-naționale.

spitale: 1847

Obiective, planuri:
Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri paliative și medicosociale pentru copii cu cancer și alte boli cronice
progresive în noul Centru al Fundației de la Adunații
Copăceni.
Imbunătățirea capacității de auto-finațare, pentru
menținerea serviciilor în regim de gratuitate pentru
pacienți și familii.

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu”
Denumirea unității: Institutul Oncologic „Prof.
Dr. Al. Trestioreanu” București
Localitatea: București
Județul: Sector 2
Adresa: Șoseaua Fundeni nr. 252
Telefon/Fax: +40212271400
E-mail: secretariat@iob.ro
Web : www.iob.ro
Director centru/responsabil compartiment
paliație:
Descrierea organizației: (maxim 100 cuvinte)
Institutul a fost înființat în 1949. Din 1989
activitatea se desfășoară pe platforma Fundeni.
Începând cu 2012, Institutul a trecut printr-un
amplu proces de renovare și modernizare. Pe
lângă serviciile complexe de diagnostic și
tratament, cele 10 săli de operații ultramoderne,
spații de investigații radiologice sau cu
radioizotopi, ecografie, computer-tomografie,
imagistică prin rezonanță magnetică, endoscopie
digestivă, secții clinice, activitate de cercetare,
învățământ și formare profesională a
personalului de specialitate. Institutul dispune de
două compartimente de îngrijiri paliative, unul cu
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Anul începerii activității
de îngrijiri paliative (IP):
2012
Completați, în funcție
de serviciile existente,
următoarele informații:
Număr paturi de IP: 10
din care 5 adulți, 5 copii
Total pacienți internați
în 2017:
Durata medie de
spitalizare:
Total zile spitalizare în
2017:
Total pacienți asistați la
domiciliu în 2017
(numai IP): nu
Total consultații de IP în
ambulator în 2017: nu

cinci paturi de adulți în cadrul secției oncologie
medicală II, altul cu cinci paturi de copii în cadrul
secției oncopediatrie.
Forma de organizare:
X Public  ONG

Total pacienți asistați în
centrul de zi: nu
Total participări în
centrul de zi în 2017: nu

 SRL/SA

Servicii acordate prin:
X internare IP
 IP la domiciliu
 Centru de zi
 ambulatoriu de IP
 Echipa mobila de spital

Total consultații echipă
mobilă de spital: nu

Pacienți asistați:
X oncologici  non-oncologici
X adulți
X copii

Procent pacienți pentru
IP din totalul pacienților
asistați în 2017 :
Adulți:
Copii:

Echipa (enumerați profesiile care intra in
componenta echipei de IP): medic, asistent
medical, psiholog, preot
Surse de finanțare pentru serviciile de IP:
X CAS  Subvenții publice
 Plata pacient  Coplata pacient
 Alte surse  Programe de finanțare
Planuri de dezvoltare a serviciilor de IP in 20182020: (maxim 100 cuvinte)
Se urmărește crearea unui compartiment de sine
stătător de îngrijiri paliative pentru adulți, care să
ofere servicii de spitalizare continuă, prin
renovarea și modernizarea unei aripi de clădire și
realocarea numărului de paturi din cadrul
Institutului, pe criterii de eficiență și
performanță. De asemenea, se dorește crearea
unui serviciu de îngrijiri paliative în cadrul
ambulatoriului Institutului.
Persoană de contact: (nume, telefon, e-mail)
Șef lucrări Dr. Simion Laurențiu
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Spitalul de Boli Cronice Sf.Luca, București
Denumirea unității: SPITALUL DE BOLI CRONICE
SF LUCA BUCURESTI
Localitatea: BUCURESTI
Judeţul:
Adresa: SOS.BERCENI 12 SECTOR 4, COD 041915
Telefon/Fax: 021 334 30 10 / 021 334 30 14
E-mail: office@spitalulsfluca.ro
Web : www.spitalulsfluca.ro
Director centru: DR. GABRIELA RAHNEA
Descrierea organizaţiei: (maxim 100 cuvinte)
SECTIA ONCOLOGIE CRONICI-PALIATIVE a fost
infiintata in anul 1995 si acreditata pentru ingrijiri
paliative din anul 2003.
Activitatea sectiei este dedicata ingrijirilor
paliative in proportie de 100%.
Echipa lucreaza avand la baza principiile ingrijirii
paliative.
Structura serviciului este adaptata in mare masura
pentru a raspunde pacientilor de ingrijirilor
paliative si dispune de un numar de 60 de paturi
pentru internare continua si 10 paturi pentru
spitalizare de zi.
Forma de organizare:
X Public  ONG

 SRL/SA

Anul începerii activităţii
de îngrijiri paliative (IP):
2003
Completați, în funcție de
serviciile existente,
următoarele informații:
Număr paturi de IP:
60 paturi SPITALIZARE
CONTINUA
10 paturi SPITALIZARE
DE ZI
Total pacienţi internaţi în
2017: 6066 PACIENTI
Durata medie de
spitalizare: 4,51
Total zile spitalizare în
2017: 15063 ZILE
Total pacienți asistați la
domiciliu în 2017 (numai
IP): 0
Total consultații de IP în
ambulator în 2017: 0

Servicii acordate prin:
X internare IP
 IP la domiciliu
 Centru de zi
 ambulatoriu de IP
 Echipa mobila de spital

Total pacienți asistați în
centrul de zi: 2746
PACIENTI

Pacienți asistați:
X oncologici  non-oncologici
X adulți
 copii

Total participări în
centrul de zi în 2017: 0

Echipa (enumerați profesiile care intra in
componenta echipei de IP):
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Total consultații echipă
mobilă de spital: 0

Medici, asistenti, infirmiere, psiholog, asistent
social, preot.
Surse de finanţare penrtu serviciile de IP:
X CAS  Subventii publice
 Plata pacient  Coplata pacient
 Alte surse X Programe de finanțare
Planuri de dezvoltare a serviciilor de IP in 20182020: (maxim 100 cuvinte)
Persoană de contact: (nume, telefon, e-mail)
Dr. Gabriela Rahnea
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Procent pacienți pentru
IP din totalul pacienților
asistați în 2017 : 100%
Adulți: 100%
Copii: 0

Judeţul Cluj
Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie”
Denumirea unității: Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul
Nectarie” Cluj-Napoca
Localitatea: Cluj-Napoca
Judeţul: Cluj
Adresa: Str. Fabricii de Zahăr, nr. 49-51
Telefon/Fax: 0364.733.610 / 0364.733.611
E-mail: hospicecluj@yahoo.com
Web : www.centrulpaliativsfantulnectarie.ro

Anul începerii
activităţii de
îngrijiri paliative
(IP):
2013
Număr paturi de
IP: 40

Director centru: Pr. Bogdan Chiorean
Descrierea organizaţiei:
Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” ClujNapoca este un spital aflat sub patronajul
Arhiepiscopiei Ortodoxe a Clujului. Centrul „Sfântul
Nectarie” oferă servicii medicale, spirituale, psihologice
și sociale, complet gratuite și nediscriminatorii, pentru
persoanele cu boli cronice progresive. Capacitatea
Centrului de Îngrijiri Paliative este de 40 de paturi
distribuite în 20 de saloane, a câte 2 paturi fiecare.
Echipa multidisciplinară care activează în cadrul
Centrului este formată din 50 de angajați. Alături de
aceștia activează cu regularitate un număr de 30 de
voluntari.
Forma de organizare:
 Public  ONG

 SRL/SA

Servicii acordate prin:
 internare IP
 IP la domiciliu
 Centru de zi
 ambulatoriu de IP
 Echipa mobila de spital

Total pacienţi
internaţi în 2017:
715
Durata medie de
spitalizare: 18.78
zile
Total zile
spitalizare în
2017: 13.428 zile
Total pacienți
asistați la
domiciliu în 2017
(numai IP): Total consultații
de IP în
ambulator în
2017: -

Pacienți asistați:
 oncologici  non-oncologici
 adulți
 copii
Echipa:
medici, asistenți medicali, infirmieri, preot, psiholog,
asistent social
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Total pacienți
asistați în centrul
de zi: Total participări
în centrul de zi în

Surse de finanţare pentru serviciile de IP:
 CAS  Subvenții publice
Planuri de dezvoltare a serviciilor de IP in 2018-2020:
Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” ClujNapoca are în plan, pentru perioada 2018-2020,
realizarea în primă etapă a unui studiu privind
necesitatea îngrijirilor paliative pediatrice la nivel de
județ. A doua etapă de dezvoltare a Centrului vizează
construirea unui nou corp de clădire care să fie special
conceput pentru a oferi sprijinul necesar copiilor și
familiilor acestora. Pe plan educațional, Centrul „Sfântul
Nectarie” își propune extinderea parteneriatelor de
practica cu spitalele de profil pentru formarea noilor
specialiști în îngrijiri paliative. De asemenea, un obiectiv
permanent al Centrului „Sfântul Nectarie” este
păstrarea serviciilor în întregime gratuite și cu grad
universal de adresabilitate.

2017: Total consultații
echipă mobilă de
spital: Procent pacienți
pentru IP din
totalul pacienților
asistați în 2017:
100%
Adulți: 100%
Copii: 0%

Persoană de contact:
Dragoș Socaciu
0364.733.610
hospicecluj@yahoo.com

Fundația Creștină Diakonia
Denumirea unității:
FUNDAŢIA CREŞTINĂ DIAKONIA
Localitatea: CLUJ-NAPOCA
Judeţul: CLUJ

Anul începerii
activităţii de
îngrijiri paliative
(IP):

Adresa: Str.Zambilei Nr. 7
Telefon/Fax: 0264-441971
E-mail: diakonia.cj.id@gmail.com
diakonia.cj.office@gmail.com
Web : www.diakonia.ro
Director centru: Dr. Arthur Zoltán Sárosi
Descrierea organizaţiei:
Fundaţia Creştină Diakonia, şi-a început activitatea în anul
1992 oferind servicii de îngrijire medico-socială la
domiciliu în municipiul Cluj-Napoca.În anul 2007
organizaţia îşi începe activitatea şi este dedicată îngrijirilor
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Completați, în
funcție de
serviciile
existente,
următoarele
informații:
Număr paturi de
IP:
Total pacienţi
internaţi în

paliative în proporţie de 75% atât în Cluj-Napoca cât şi în
alte 8 comune,localităţi din judeţul Cluj. Structura
serviciului este adaptată în mare măsură pentru a
răspunde nevoilor pacienţilor de îngrijiri paliative. Echipa
interdisciplinară lucrează având la bază principiile îngrijirii
paliative şi pregătirea profesională specifică.
Forma de organizare:
 Public X ONG

 SRL/SA

2017:
Durata medie
de spitalizare:
Total zile
spitalizare în
2017:
Total pacienți
asistați la
domiciliu în
2017 (numai IP):
232

Servicii acordate prin:
 internare IP
X IP la domiciliu
 Centru de zi
 ambulatoriu de IP
 Echipa mobila de spital
Pacienți asistați:
X oncologici  non-oncologici
X adulți
 copii
Echipa (enumerați profesiile care intra in componenta
echipei de IP):
Echipa este formată din: medic, asistenţi medicali,
psiholog, asistenţi social,îngrijitor,voluntari
Surse de finanţare penrtu serviciile de IP:
 CAS  Subventii publice
 Plata pacient  Coplata pacient
X Alte surse  Programe de finanțare
Planuri de dezvoltare a serviciilor de IP in 2018-2020:
(maxim 100 cuvinte)

Total consultații
de IP în
ambulator în
2017:
Total pacienți
asistați în
centrul de zi:
Total participări
în centrul de zi
în 2017:

Menţinerea serviciilor paliative, creşterea calităţii a
acestora precum şi creşterea gradului de informare a
comunităţii cu privire la conceptul de îngrijire paliativă.

Total consultații
echipă mobilă
de spital:

Persoană de contact:
Dr. Arthur Zoltan Sarosi
Tel. 0730-011995
E-mail: diakonia.cj.office@gmail.com

Procent pacienți
pentru IP din
totalul
pacienților
asistați în 2017 :
Adulți: 232
Copii: 0

Asist. Med Coordonator: Tünde Ferenczi
Tel. 0264-441971
E-mail: diakonia.cj.id@gmail.com
56

Fundația pentru Îngrijirea Vârstnicului
Denumirea unității:
FUNDAȚIA PENTRU ÎNGRIJIREA VÂRSTNICULUI (FIV)
Localitatea: Cluj-Napoca
Judeţul: Cluj
Adresa: Str. Tazlău nr. 11
Telefon/Fax: 0264 - 457961
E-mail: fivclujnapoca@gmail.com
Web : www.fiv.ro

Anul începerii
activităţii de
îngrijiri
paliative (IP):
1999

Președinte: Dr. Dan Octavian Baciu
Director de Îngrijiri: Ana Tudoran
Descrierea organizaţiei:
Fundația pentru Îngrijirea Vârstnicului din Cluj-Napoca
este o organizație non-profit, apolitică, fără caracter
religios, înființată în martie 1998.
Misiune: Creșterea calității vieții vârstnicilor prin
promovarea unor modele de servicii comunitare eficiente,
sociale și medicale – servicii de îngrijire la domiciliu –
medico-sociale și paliative, centre de zi, centre de îngrijire
și asistență, cămine de reședință temporară, centre de
recuperare-reabilitare.”
Forma de organizare:
 Public X ONG

 SRL/SA

Servicii acordate prin:
 internare IP
X IP la domiciliu
X Centru de zi
 ambulatoriu de IP
 Echipa mobila de spital
Pacienți asistați:
X oncologici X non-oncologici
X adulți
 copii
Echipa: medic, asistenți medicali, asistenți sociali,
kinetoterapeut, psiholog, voluntari.
Surse de finanţare penrtu serviciile de IP:
X CAS X Subventii publice
 Plata pacient X Coplata pacient
X Alte surse: donații, campanie 2%, sponsorizare externă,
evenimente.
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Total pacienți
asistați la
domiciliu în
2017: 206

Procent
pacienți
pentru IP din
totalul
pacienților
asistați în
2017 :
Adulți: 68%

Contract CASS pentru îngrijiri paliative.
Planuri de dezvoltare a serviciilor de IP in 2018-2020:
Dezvoltare organizațională
Cursuri de îngrijiri paliative pentru asistenți sociali și
îngrijitori
Specializare în îngrijiri paliative pentru asistenți medicali la
nivel local
Diseminarea planului de acțiune ANIP la nivel local
Persoană de contact:
Ana Tudoran – director de îngrijiri FIV
Telefon: 0264 - 457961
e-mail: fivclujnapoca@gmail.com

Polaris Medical
Denumirea unității: POLARIS MEDICAL CLINICA DE
TRATAMENT SI RECUPERARE S.A
Localitatea: SUCEAGU
Judeţul: CLUJ
Adresa: STR. PRINCIPALA, NR. 323T
Telefon/Fax: 0264.323.323/0264.323.326
E-mail: office@polarismedical.ro
Web : www.polarismedical.ro
Director centru: SOCEA TUDOR
Descrierea organizaţiei: (maxim 100 cuvinte)
Spitalul Polaris Medical este cel mai mare spital privat de
recuperare din tara, avand 180 de paturi pentru
spitalizare continua, 14 paturi pentru spitalizare de zi si
servicii medicale in regim ambulator. Spitalizarea continua
este structurata pe 5 sectii: Recuperare Neurologica,
Recuperare cardiovasculara, Reabilitare medicala,
Psihiatrie cronici si Ingrijiri Paliative.
Echipa multidisciplinara a spitalului tine cont atat de
aspectele fizice cat si de implicatiile psihiatrice si
psihologice impuse de lupta dusa de pacient in parte cu
boala sa. Prin urmare, toate resursele spitalului sunt
centrate pe nevoile individuale ale fiecarui pacient. In
acest sens, echipa medicala si conexmedicala aplica un
58

Anul începerii
activităţii de îngrijiri
paliative (IP):
Completați, în
funcție de serviciile
existente,
următoarele
informații:
Număr paturi de IP:
43
Total pacienţi
internaţi în 2017:
369
Durata medie de
spitalizare: 19.76
Total zile spitalizare
în 2017: 7291
Total pacienți
asistați la domiciliu

concept terapeutic extrem de eficient, acela de abordare
holistica, ce integreaza mijloace de tratament si
recuperare pentru trup, minte si suflet.
Forma de organizare:
 Public  ONG

în 2017 (numai IP):
Total consultații de
IP în ambulator în
2017: -

X SRL/SA

Servicii acordate prin:
X internare IP
 IP la domiciliu
 Centru de zi
 ambulatoriu de IP
 Echipa mobila de spital

Total pacienți
asistați în centrul
de zi: -

Pacienți asistați:
X oncologici X non-oncologici
X adulți  copii

Total participări în
centrul de zi în
2017: -

Echipa (enumerați profesiile care intra in componenta
echipei de IP):
medic specialist cu competenta de ingrijiri paliative, medic
specialist de reabilitare medicala, cardiolog, neurolog,
gastroenterolog, psihiatru, internist, kinetoterapeut,
maseur, terapeut ocupational, psiholog, logoped, preot.
Surse de finanţare penrtu serviciile de IP:
X CAS  Subventii publice
X Plata pacient  Coplata pacient
 Alte surse  Programe de finanțare
Planuri de dezvoltare a serviciilor de IP in 2018-2020:
(maxim 100 cuvinte)
Ameliorarea calitatii vietii pacientilor cu boli cronice in
faze avansate de boala, mentinerea independentei pe o
perioada cat mai indelungata de timp prin dezvoltarea
unui departament de terapie a durerii.
Persoană de contact: (nume, telefon, e-mail)
Tudor Socea, director general
Dr. Mihai Casu , director medical
Cristina Petrut, director marketing
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Total consultații
echipă mobilă de
spital: Procent pacienți
pentru IP din
totalul pacienților
asistați în 2017 : Adulți: Copii: -

Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Câmpia
Turzii
Denumirea unității: Spitalul Municipal
„Dr Cornel Igna”
Localitatea: Campia Turzii
Judeţul: Cluj
Adresa: str Avram Iancu nr 33
Telefon/Fax: 0264/366486
E-mail:
Web : www.spitalulcampiaturzii.ro

Anul începerii activităţii
de îngrijiri paliative (IP):
2014

Completați, în funcție
de serviciile existente,
următoarele informații:
Număr paturi de IP: 10

Director centru: Manager Adrian Antal
Director medical Dr Fabian Maria
Descrierea organizaţiei: Este un compartiment
cu 10 paturi unde sunt internati pacienti
oncologici dar si pacienti cu alte boli cronice
limitatoare de viata care au nevoie de ingrijire
paliativa. Compartimentul se afla in relatie
contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate
Cluj. Asiguram si conditii pentru practica clinica a
asistentilor medicali si a medicilor care doresc sa
obtina competenta de ingrijiri paliative
Forma de organizare:
X Public  ONG

Total pacienţi internaţi
în 2017: 203

Durata medie de
spitalizare: 10,06 zile

Total zile spitalizare în
2017: 3175

 SRL/SA
Total pacienți asistați la
domiciliu în 2017
(numai IP):0

Servicii acordate prin:
x internare IP
 IP la domiciliu
 Centru de zi
x ambulatoriu de IP
 Echipa mobila de spital
Pacienți asistați:
X oncologici X non-oncologici
X adulți
 copii

Total consultații de IP în
ambulator în 2017: 12

Echipa
medic,asistent medical, infirmier,
kinetoterapeutic, psiholog

Total pacienți asistați în
centrul de zi: 0

Surse de finanţare pentru serviciile de IP:
X CAS  Subventii publice
 Plata pacient  Coplata pacient

Total participări în
centrul de zi în 2017: 0
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 Alte surse

 Programe de finanțare

Planuri de dezvoltare a serviciilor de IP in 20182020:
Obiectivele dezvoltarii sunt:
- Extinderea echipei cu asistent social
- Extinderea numarului de paturi
- Infiintarea unui serviciu de ingrijiri la domiciliu
- Extinderea activitatii de ambulator de IP si
contractarea serviciilor cu CAS in acest
domeniu
- Infiintarea unei linii telefonice permanente
pentru a coordona ingrijirea pacientilor cu
ajutorul medicilor de familie
- Infiintarea unui centru de studii si perfectionare
Persoană de contact: (nume, telefon, e-mail)
Dr Rodica Sorina Pop
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Total consultații echipă
mobilă de spital: 0
Procent pacienți pentru
IP din totalul pacienților
asistați în 2017 :
Adulți: 100%
Copii:

Județul Dâmbovița
Spitalul Județean de Urgență Târgoviște –
Compartiment Îngrijiri Paliative
COMPARTIEMNT INGRIJRI PALIATIVE-SPITALUL
JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE
Denumirea unității:
Localitatea: Târgiviște
Judeţul: DAMBOVITA
Adresa: STR.TUDOR VLADIMIRESCU 48,TARGOVISTE
Telefon/Fax: 0245631582
E-mail:
Web :
Director centru/responsabil compartiment paliație:
Dr.Carmen Florina Marcu-medic coordonator
Descrierea organizaţiei: (maxim 100 cuvinte)
Compartiment cu 15 paturi.Deservste pacienti
oncologici si nononcologici. Contract de prestari
servicii cu CJAS-DB.Si a inceput activitatea in data de
1.08.2016
Forma de organizare:
xPublic  ONG
 SRL/SA
Servicii acordate prin:
x internare IP
 IP la domiciliu
 Centru de zi
 ambulatoriu de IP
 Echipa mobila de spital
Pacienți asistați:
x oncologici x non-oncologici
x adulți
 copii
Echipa (enumerați profesiile care intra in componenta
echipei de IP):medic,asistenti medicali, asistent social,
psiholog, preot ( al spitalului)
Surse de finanţare pentru serviciile de IP: contractul
cu CJAS, donatii prin Asociatia ,,Viata ca un zbor de
fluture” creata cu unicul scp de a sustine activitatea
compartimentului la standarde ridicate
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Anul începerii
activităţii de îngrijiri
paliative (IP):
2016
Completați, în funcție
de serviciile existente,
următoarele
informații:
Număr paturi de IP:
15
Total pacienţi internaţi
în 2017: 324
Durata medie de
spitalizare:
13,8zile
Total zile spitalizare în
2017:
Total pacienți asistați
la domiciliu în 2017
(numai IP):
Total consultații de IP
în ambulator în 2017:
Total pacienți asistați
în centrul de zi:
Total participări în
centrul de zi în 2017:
Total consultații
echipă mobilă de
spital:

X CAS  Subventii publice
 Plata pacient  Coplata pacient
X Alte surse  Programe de finanțare
Planuri de dezvoltare a serviciilor de IP in 2018-2020:
(maxim 100 cuvinte)Ne pregatim pentru acreditarea
sectiei , in conditiile in care spitalul este deja
acreditat.
Ne dorim coptarea unui kinetoterapeut cu statut de
angajat permanent; in acest moment beneficiem de
aceste servicii pe baza de voluntariat.
Incercam sa implementam la nivelul spitalului echipa
de suport pentru ingrijri paliative si in sectiile de acuti
si mai implementarea palnului de ingrijri medicale a
pacientului spitalizat in functie de necesitatile
acestuia, conform protocoalelor implementate in IP
Extinderea capacitatii sectiei cu cresterea nr de
paturi.
Crearea cabinetului de IP in ambulatoriul de
specialitate.
Persoană de contact: (nume, telefon, e-mail)
Dr Marcu Carmen Florina
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Procent pacienți
pentru IP din totalul
pacienților asistați în
2017 :
Adulți:
Copii:

Județul Iași
Institutul Regional de Oncologie Iaşi
Denumirea unității:
Institutul Regional de Oncologie (IRO)
Localitatea: Iaşi
Judeţul: Iaşi

Anul începerii activităţii
de îngrijiri paliative (IP):
2012

Adresa: str. General Henry Mathias Berthelot,
nr. 2-4, Iaşi
Telefon/Fax: 0374 27 88 10; 0374 27 88 11;
0751193802
E-mail: oncoiasi@iroiasi.ro;
paleatie@iroiasi.ro; paleatie@yahoo.com
Web : http://iroiasi.ro
Manager: Ec. Mirela Grosu
Medic Şef Compartiment Îngrijiri Paliative:
Conf.Univ.Dr. Vladimir Poroch
Descrierea organizaţiei:
Compartimentul Îngrijiri Paliative (IP) face
parte din Institutul Regional de Oncologie Iaşi,
avînd un număr de 20 paturi. Funcţionează din
2012 odată cu inaugurarea Institutului,
activitatea fiind dedicată îngrijirii paliative
oncologice în proporţie de 100%.
Echipa interdisciplinară lucrează având la bază
principiile îngrijirii paliative, fiind formată din
profesionişti cu pregătire în îngrijirea paliativă:
medici, asistenţi medicali, infirmieri, psiholog,
asistent social, preot, kinetoterapeut,
nutriţionist dietetician.
Servicii oferite: evaluare complexă iniţială şi
ulterior în dinamică utilizându-se instrumente
validate internaţional, întocmirea planului
interdisciplinar de îngrijire, controlul durerii şi
al celorlalte simptome, intervenţii complexe
de nursing (inclusiv îngrijirea escarelor,
stomelor, fistulelor, tumorilor exulcerate
complicate, transfuzii de produse de sânge),
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Completați, în funcție
de serviciile existente,
următoarele informații:
Număr paturi de IP: 20

Total pacienţi internaţi
în 2017: 316

Durata medie de
spitalizare: 20,5

Total zile spitalizare în
2017: 6618

Total pacienți asistați la
domiciliu în 2017
(numai IP): -

Total consultații de IP în
ambulator în 2017: -

Total pacienți asistați în
centrul de zi: -

Total participări în
centrul de zi în 2017:

manevre de tip invaziv (paracenteză,
toracocenteză, intervenţii de mică chirurgie,
instituire drenaj pleural, alte cateterisme),
kinetoterapie adaptată patologiei pacientului,
efectuarea de analize medicale, acces la
platforma de investigaţii imagistice de înaltă
performanţă a spitalului. Pacienţii şi familiile
lor beneficiază de consiliere psihologică şi
spirituală.
În cadrul compartimentului se desfăşoară
activitate didactică: susţinere de cursuri şi
stagii de „îngrijiri paliative”, disciplină
obligatorie din octombrie 2014 pentru
studenţii anului III ai Facultăţii de Medicină a
UMF „GR.T.Popa” Iaşi, precum şi activităţi de
practică/mentorat în cadrul programului
naţional de pregătire în vederea obţinerii
atestatului de îngrijiri paliative pentru medici.
Compartimentul Îngrijiri Paliative al IRO Iaşi
este implicat prin personalul său în multiple
activităţi de cercetare şi în proiecte naţionale
şi internaţionale, fiind în acelaşi timp un
centru metodologic în îngrijirea paliativă la
nivel regional.
Tipuri de servicii oferite: Internare continuă în
unitatea cu paturi; consulturi de specialitate
pentru celelalte secţii ale Institutului (echipă
mobilă de IP); consultaţii în ambulatoriul de
paliaţie (din 2018).
Forma de organizare:
X Public  ONG
 SRL/SA
Servicii acordate prin:
X Internare IP
 IP la domiciliu
 Centru de zi
X ambulatoriu de IP (din
2018) X Echipa mobilă de spital
Pacienți asistați:
X oncologici  non-oncologici
X adulți
 copii
Echipa (enumerați profesiile care intră în
componenţa echipei de IP):
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Total consultații echipă
mobilă de spital: 14
Procent pacienți pentru
IP din totalul pacienților
asistați în 2017 : 100%
Adulți: 100%
Copii: -

medic, asistent medical, infirmier, psiholog,
asistent social, preot, nutriţionist dietetician,
kinetoterapeut.
Surse de finanţare penrtu serviciile de IP:
X CAS  Subvenţii publice
 Plata pacient  Coplata pacient
X Alte surse  Programe de finanțare
Planuri de dezvoltare a serviciilor de IP în
2018-2020: (maxim 100 cuvinte)
- Relocarea activităţii într-un alt imobil având
suprafaţă mai mare care va permite crearea
unor noi funcţiuni.
- Diversificarea serviciilor oferite pacienţilor şi
familiilor acestora: înfiinţarea ambulatoriului
de îngrijiri paliative; dezvoltarea unui centru
pentru tratamentul limfedemului membrului
superior şi inferior secundar intervenţiilor
oncologice; crearea de grupuri de suport
pentru pacienţi şi familiile acestora; înfiinţarea
unui call-center pentru pacienţii externaţi ai
Compartimentului IP.
- Asigurarea şi monitorizarea implementării
managementului calităţii în desfăşurarea
activităţilor clinice şi de suport.
- Continuarea specializării personalului medical
prin participarea la cursuri aprofundate de
îngrijiri paliative.
- Îmbunătăţirea bazei didactice pentru îngrijirea
paliativă în folosul studenţilor, medicilor
rezidenţi şi al altor medici aflaţi în diferite
etape de formare profesională.
- Participarea ca parteneri în diverse proiecte
naţionale şi internaţionale în domeniul
îngrijirii paliative.
- Susţinerea în continuare a cursurilor
postuniversitare şi de formare medicală
continuă în domeniul îngrijirii paliative şi
diversificarea ofertei educaţionale.
Persoană de contact: (nume, telefon, e-mail)
Dr. Poroch Vladimir
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Spital Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Maria Iasi
Denumirea unității: Spital Clinic de Urgenta
pentru Copii Sf Maria Iasi
Localitatea: Iasi
Judeţul: Iasi
Adresa: Str. Vasile Lupu 62
Telefon/Fax: 0232264266
E-mail: sp_sfmaria_iasi@yahoo.com
Web :
Director centru: Manager General Spital Dr.
Radu Terinte, Coord. Comp. Ingrijiri Paliative Dr.
Antonela Ciobanu
Descrierea organizaţiei: Compartiment ingrijiri
paliative (5 paturi) care deserveste judetele
Regiunii de Nord-Est a Romaniei si ingrijeste
pacienti de varsta pediatrica cu patologie cronica
progresiva /nonprogresiva grava oncologica,
neurologica, genetica, cardiaca, nefrologica,
metabolica
Forma de organizare:
• PUBLIC

Anul începerii activităţii
de îngrijiri paliative (IP):
2017
Completați, în funcție
de serviciile existente,
următoarele informații:
Număr paturi de IP: 5
Total pacienţi internaţi
în 2017: 53
Durata medie de
spitalizare: 11,40 zile
Total zile spitalizare în
2017: 604
Total pacienți asistați la
domiciliu în 2017
(numai IP): 0
Total consultații de IP în
ambulator în 2017: 0

Servicii acordate prin:
 internare IP

Total pacienți asistați în
centrul de zi: 0

Pacienți asistați:
X oncologici X non-oncologici X copii
Echipa (enumerați profesiile care intra in
componenta echipei de IP): medic primar
pediatru cu competenta ingrijiri paliative,
asistente medicale si personal auxiliar
Surse de finanţare penrtu serviciile de IP:
X CAS
Planuri de dezvoltare a serviciilor de IP in 20182020: cursuri de perfectionare pentru
asistentele medicale, cresterea capacitatii
compartimentului prin cresterea numarului de
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Total participări în
centrul de zi în 2017: 0
Total consultații echipă
mobilă de spital: 0
Procent pacienți pentru
IP din totalul pacienților
asistați în 2017 :
Procent pacienti IP:

paturi si a spatiilor necesare cf OMS 253/2018 cab medic, cab consiliere, spatiu asistente (oficiu
de lucru si supraveghere), spatiu de vizita,
arhiva, largirea cooperarii intraspitalicesti prin
cooptarea unui psiholog si a asistentului social in
echipa de ingrijiri paliative.
Persoană de contact: (nume, telefon, e-mail):
Dr Antonela Ciobanu
el : 0232264266 int 154 / 145,
mail spital: sp_sfmaria_iasi@yahoo.com
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0,19%

Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Secția de
Îngrijiri Paliative
Denumirea unității: Spitalul Municipal de
Urgenta Pascani
Localitatea: Pascani
Judeţul: Iasi
Adresa: Strada Gradinitei Nr.5
Telefon/Fax: 0232763600
E-mail: smp@rdslink.ro
Web :

Completati, în functie
de serviciile existente,
următoarele informatii:
Număr paturi de IP: 50

Manager : Dr.Costica Pinzaru
Sef Sectie Ingrijirin Paliative: Dr. Dan Diculencu
Descrierea organizaţiei:
Sectia de Ingrijiri Paliative face parte din
structura Spitalului Municipal de Urgenta Pascani
si este functionala din ianuarie 2007. Sectia are
50 de paturi, repartizate in 8 saloane si 10
rezerve cu 1-4 paturi. Echipa este formata din 4
medici cu competenta de Ingrijiri paliative, 1
medic oncolog-voluntar, 25 asistenti medicali cu
studii in ingrijiri paliative, 16 infirmiere, 9
ingrijitoare, 1 psiholog, 1 asistent social, 1 preot.
Sectia interneaza pacienti cu boli oncologice si
nononcologice, acordind servicii specializate de
ingrijiri paliative bolnavilor cu simptomatologie
severa si necontrolata la domiciliu, care necesita
supraveghere si ingrijire continua.
Serviciile de ingrijiri paliative oferite se adreseaza
atit pacientilor cit si familiilor acestora,care au
nevoi complexe de ingrijire fizica,psiho-sociala si
spirituala.
Pacientii internati sint adulti si copii.
Internarile in sectie se fac pe baza unei liste de
asteptare active,exceptind situatiile de urgenta
(pacienti in faza terminala, simptomatologie
necontrolata).
Forma de organizare:
 X Public  ONG

Anul începerii activităţii
de îngrijiri paliative (IP):
2007

Total pacienţi internaţi
în 2017:
749 pacienti
Durata medie de
spitalizare: 20,56 zile
Total zile spitalizare în
2017:
16323 zile spitalizare
Total pacienti asistati la
domiciliu în 2017
(numai IP): 0
Total consultatii de IP în
ambulator în 2017: 0
Total pacienti asistati în
centrul de zi: 0
Total participări în
centrul de zi în 2017: 0
Total consultatii echipă
mobilă de spital: 0
Procent pacienti pentru
IP din totalul pacientilor

 SRL/SA
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Servicii acordate prin:
X internare IP
 IP la domiciliu
 Centru de zi
 ambulatoriu de IP
 Echipa mobila de spital

asistati în 2017 :

Pacienti asistati:
X oncologici X non-oncologici
X adulți
X copii
Echipa: medici, asistenti medicali, psiholog,
infirmiere,ingrijitoare,asistent social, preot.
Surse de finanţare penrtu serviciile de IP:
X CAS  Subventii publice
 Plata pacient  Coplata pacient
 Alte surse  Programe de finanțare
Planuri de dezvoltare a serviciilor de IP in 20182020:
1. Spitalul are in vedere imbunatatirea continua a
calitatii serviciilor medicale si de ingrijire
acordate pacientilor si familiilor acestora.
2. Datorita adresabilitatii crescute in ambulatoriu
a pacientilor cu nevoi de ingrijiri paliative,
precum si lipsa unui cabinet specializat in acest
domeniu, s-a hotarit ca in cadrul proiectului de
extindere a ambulatoriului de specialitate (al
carui studiu de fezabilitate este efectuat) sa fie
inclus si un cabinet de ingrijiri paliative cu dotari
conform standardelor.
Persoană de contact:
Dr.Dan Diculencu - Medic Sef sectie
Tel: 0232763600 int.160
As. med.Carmen Agavriloaie – Asist. Sef sectie
As. med. lic. Nicoleta Luchian Director de
Ingrijiri SMUP
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Din totalul pacientilor
asistati de spital in anul
2017 (12174 pac.
internati in spital )
procentul pacientilor
asistati in sectia de
Ingrijiri Paliative este de
6,152 ( 749 pac
internati pe ingrijiri
paliative): 6,15%
Adulti: 749
Copii: 0

Județul Maramureș
Unitatea de asistență medico-socială Tg.Lăpuș
Denumirea unității:
UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA
Localitatea: TARGU LAPUS
Judeţul: MARAMURES
Adresa: STR. TINERETULUI NR. 14
Telefon/Fax: 0262385488
E-mail: uamstgl@yahoo.com
Web :www.uamstglapus.ro
Director centru/responsabil compartiment
paliație: Dr. Caius Cezar Leucian
Descrierea organizaţiei:
Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Târgu
Lăpuş este organizată şi funcţionează ca
instituţie sanitara publică, cu personalitate
juridică, în subordinea Consiliului Local Târgu
Lăpuş, cu rolul de a acorda predominant servicii
de îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii
sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale.
Operaţionalizarea şi punerea sa în funcţiune s-a
efectuat în luna decembrie 2011 cu un numar de
40 paturi, iar din 2015 cu 56 paturi (din care 16
paturi ECOG 4 si 40 paturi ECOG 1-3), in plus
asigurand si ingrijiri de lunga durata pacientilor
externati din sectiile clinice.
Forma de organizare:
 Public  ONG
 SRL/SA
Servicii acordate prin:
▪
internare IP ▪ IP la domiciliu
 Centru de zi
 ambulatoriu de IP
 Echipa mobila de spital

Anul începerii activităţii
de îngrijiri paliative (IP):
2011
Completați, în funcție
de serviciile existente,
următoarele informații:
Număr paturi de IP: 56
Total pacienţi internaţi
în 2017: 84
Durata medie de
spitalizare: 180 zile
Total zile spitalizare în
2017: 20440 zile
Total pacienți asistați la
domiciliu în 2017
(numai IP): 17
Total consultații de IP în
ambulator în 2017: Total pacienți asistați în
centrul de zi: Total participări în
centrul de zi în 2017: Total consultații echipă
mobilă de spital: -

Pacienți asistați:
▪ oncologici ▪ non-oncologici
▪ adulți
 copii

Procent pacienți pentru
IP din totalul pacienților
asistați în 2017 :

Echipa (enumerați profesiile care intra in
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componenta echipei de IP):
Medici, Asistente medicale, Infirmiere, Psiholog,
Kinetoterapeut, Asistenti sociali, Preoti/pastori
Surse de finanţare pentru serviciile de IP:
 CAS ▪ Subventii publice
▪ Plata pacient  Coplata pacient
▪ Alte surse  Programe de finanțare
Planuri de dezvoltare a serviciilor de IP in 20182020:
Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Târgu Lăpuş
isi propune ca in urmatoarea perioada sa
demareze lucrarile de amenajare a unui centru de
zi cu o capacitate de 20 pacienti cat si dezvoltarea
serviciilor de ingrijiri la domiciliu.
De asemenea, ne propunem instruirea
personalului implicat astfel incat toate acestea sa
duca la cresterea calitatii serviciilor oferite
pacientilor si familiilor acestora.
Persoană de contact:
Dr.Caius Cezar Leucian
Tel: 0262-385488
Email: uamstgl@yahoo.com
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Adulți:100%
Copii:-

Fortis Diagnosis Center
Denumirea unității: Fortis Diagnosis Center
Anul începerii activităţii
de îngrijiri paliative (IP):

Localitatea: Baia Mare
Judeţul: Maramureș
Adresa: Bd. Republicii 41
Telefon/Fax: 0362-805506
E-mail: fortisdiagnosiscenter@yahoo.ro
Web : www.fortis.baiamare

Completați, în funcție
de serviciile existente,
următoarele informații:
Număr paturi de IP:

Director centru: Mihaela Leșe
Descrierea organizaţiei: Centrul medical Fortis
are o echipa foarte bine pregatita profesional
care in acelasi timp ofera empatie pacientilor
nostri - majoritatea cu boli cronice, cu evolutie
indelungata, iar atmosfera din centru si
abordarea personalului medical îi fac pe cei care
ne viziteaza sa se simta ca si acasa. In structura
centrului medical intra ambulatoriul de
specialitate, compartimentul de spitalizare de zi
cu 13 paturi, ingrijiri la domiciliu si ingrijiri
paliative la domiciliu. Desi un centru mic, echipa
de medici si asistente este foarte unita si
colaboreaza in toate aspectele ingrijirii
pacientilor, prin diferitele specialitati medicale
pe care le avem la dispozitie. Prin colaborare cu
Fundatia Valens, oferim ingrijiri medicale si
pacientilor asistati social la domiciliu.
Forma de organizare:


Public

 ONG

Durata medie de
spitalizare: 1
Total zile spitalizare în
2017:24
Total pacienți asistați la
domiciliu în 2017
(numai IP):26
Total consultații de IP în
ambulator în 2017:32
Total pacienți asistați în
centrul de zi:0
Total participări în
centrul de zi în 2017:0

X SRL/SA

Servicii acordate prin:
X internare IP
X IP la domiciliu
 Centru de zi
X ambulatoriu de IP
 Echipa mobila de spital

Total consultații echipă
mobilă de spital:0
Procent pacienți pentru
IP din totalul pacienților
asistați în 2017 :
Adulți:0,68%
Copii:0

Pacienți asistați:
X oncologici X non-oncologici
X adulți

Total pacienţi internaţi
în 2017: 24

 copii

Echipa (enumerați profesiile care intra in
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componenta echipei de IP):
Surse de finanţare penrtu serviciile de IP:
X CAS  Subventii publice
X Plata pacient X Coplata pacient
X Alte surse  Programe de finanțare
Planuri de dezvoltare a serviciilor de IP in 20182020: intentionam sa deschidem un spital care va
avea printre altele si 14 paturi de ingrijiri
paliative de spitalizare continua si sa ne
extindem mai mult aria de activitate imprejurul
orasului Baia Mare prin colaborare cu cabinetele
medicilor de familie. Pentru urmatorii ani,
sprijinim participarea medicilor si asistentelor
noastre la cursuri si conferinte de ingrijiri
paliative, pentru ca in arealul in care ne
desfasuram activitatea este mare nevoie de
aceasta specialitate medicala.
In viitorul apropiat vom achizitiona si o
ambulanta care va permite o mai mare
mobilitate atat echipei cat si pacientilor nostri.
Intentionam sa deschidem si un centru de zi in
care pacientii cu necesar de ingrijiri paliative sa
poata socializa si sa fie mai aproape de echipa
medicala.
Continuand traditia, vom organiza si in viitor
conferinte si mese rotunde cu teme cu impact
practic deosebit in ajutorul medicilor si
asistentelor care ingrijesc pacienti cronici.
Persoană de contact:
Mihaela Leşe

74

Județul Mureș
Nova-Vita Hospital
Denumirea unității:Nova-Vita Hospital
Localitatea: Tîrgu-Mureș
Judeţul: Mureș

Anul începerii activităţii
de îngrijiri paliative (IP):
2008
Completați, în funcție
de serviciile existente,
următoarele informații:
Număr paturi de IP: 10

Adresa Str. Liviu Rebreanu
Nr. 29/A
Telefon/Fax: tel:+40265266112
E-mail: receptie@nova-vita.ro
Web : ://www.nova-vita.ro/ro/contact/
Director centru Dr Sărăcuț Claudiu
responsabil compartiment paliație: dr Crișan
Elena-Simona
Descrierea organizaţiei: (maxim 100 cuvinte)
In Compartimentul de IP Nova-Vita Hospital se
internează pacienții cu nevoi complexe în cazul
bolilor cronice progresive care au una sau mai
multe din următoarele caracteristici:
• suferință moderată/severă în domeniul fizic,
social, spiritual, psiho-emoțional, inclusiv
suferință fizică refractară sau suferință complexă
existențială;
• nu au familie sau există situații conflictuale
majore in familie,sau familia în afara țării

Total pacienţi internaţi
în 2017:
136
Durata medie de
spitalizare: 14,72
Total zile spitalizare în
2017:2002
Total pacienți asistați la
domiciliu în 2017
(numai IP):Total consultații de IP în
ambulator în 2017:

• au multiple co-morbidități;
• au depășit capacitatea de îngrijire prin medicina
primară/spital, dupa o evaluare inițială efectuată
de medicul de familie/medicul specialist.
Forma de organizare:
 Public  ONG

Total participări în
centrul de zi în 2017:

x SRL/SA
Total consultații echipă
mobilă de spital:10

Servicii acordate prin:
x internare IP
 IP la domiciliu
 Centru de zi

Total pacienți asistați în
centrul de zi:-

 ambulatoriu de IP

Procent pacienți pentru
IP din totalul pacienților
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 Echipa mobila de spital

asistați în 2017 : 19%
Adulți: 100%
Copii:

Pacienți asistați:
x oncologici x non-oncologici
x adulți

 copii

Echipa (enumerați profesiile care intra in
componenta echipei de IP):medic, asistenți
medicali, asistent social,preot,
psiholog,infirmiere,brancardieri
Surse de finanţare pentru serviciile de IP:
x CAS
 Subventii publice
x Plata pacient x Coplata pacient
 Alte surse
 Programe de finanțare
Planuri de dezvoltare a serviciilor de IP in 20182020: (maxim 100 cuvinte)
In anul 2018 vom finaliza proiectul “Start în
îngrijiri paliative pentru medicii de familie din
județul Mureș”, proiect prin care susținem
medicii de familie pentru acordarea îngrijirii
paliative la nivel de cabinet,pentru pacienții fără
nevoi complexe.
Acest proiect susținut în cadrul EUPCA a început
în 2017 și are ca obiectiv sporirea accesibilității
îngrijirilor paliative pentru cât mai mulți pacienți.
Persoană de contact: (nume, telefon, e-mail)
Crișan Elena-Simona
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Județul Neamț
Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț Compartiment Îngrijiri Paliative
Localitatea: Piatra Neamț
Judeţul: Neamț
Adresa: Bd. Traian, nr. 1 – 3
Telefon/Fax: 0233-219440 int. 244 sau 200
E-mail: sjuneamt@sjuneamt.ro
Web: www.sjuneamt.ro
Coordonator Compartiment : As.med. Roxana Alungoaie
Descrierea organizaţiei:
Compartimentul de îngrijiri paliative funcționează din
anul 2013 și are 12 paturi.
Echipa compartimentului de Îngrijiri Paliative din cadrul
Spitalului Județean de Urgențe este formată din 3 medici,
10 asistenți medicali, 1 psiholog, 1 kinetoterapeut, preot,
6 brancardieri și 6 infirmieri.
Servicii oferite:
Îngrijire paliativă și suportivă, consiliere medicală,
psihologică și spirituală pentru pacienți și familiile
acestora.
Educație: Formare în îngrijire paliativă în colaborare cu
Centrul de Studii pentru Medicină Paliativă – Brașov.
Surse de finanţare:
Casa de Asigurări de Sănătate.
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Anul începerii
activităţii: 1997

Anul începerii
îngrijirilor
paliative: 2013

Număr de
paturi (îngrijiri
paliative): 12
Durata medie
de spitalizare:
14 zile

Procent decese:
40%

Procent pacienți
oncologici:
40%

Județul Sibiu
Centrul de Îngrijire Paliativă Hospice –
Asociația Carl Wolff, Sibiu
Denumirea unității: Centrul de Ingrijire Paliativa
Hospice din cadrul Asociatiei Dr. Carl Wolff a
Bisericii Evanghelice C.A. din Romania
Localitatea: Sibiu
Judeţul: Sibiu
Adresa: 550132 Sibiu, str. Pedagogilor nr. 3-5
Telefon/Fax: 0269/221131
E-mail: carlwolff@carlwolff.ro
Director centru/responsabil compartiment
paliație: Rhein Ortrun
Descrierea organizaţiei:
In anul 2006 a fost înființat în cadrul Asociației Dr.
Carl Wolff a Bisericii Evanghelice C.A din Romania
Centrul de Ingrijire Paliativa Hospice, ca unitate cu
paturi pentru bolnavii oncologici în fază avansata
si terminală a bolii.
Centrul are o capacitate de 14 locuri și deservește
pacienții din judetul Sibiu și județele limitrofe.
În anul 2016 în cadrul Centrului de Ingrijire
Paliativa Hospice s-a deschis și compartimentul de
Ingrijiri Paliative pentru Copii cu o capacitate de
10 paturi. Denumit pe scurt, Hospice Copii, centrul
ingrijește copii cu boli amenințătoare de viață, cu
prognostic
Forma de organizare:
 Public x ONG

Anul începerii activităţii
de îngrijiri paliative (IP):
2006
Completați, în funcție
de serviciile existente,
următoarele informații:
Număr paturi de IP:
14 adulti
10 copii
Total pacienţi internaţi
în 2017: 370
Durata medie de
spitalizare: 19,7
Total zile spitalizare în
2017: 7282
Total pacienți asistați la
domiciliu în 2017
(numai IP):
Total consultații de IP în
ambulator în 2017:
Total pacienți asistați în
centrul de zi:

 SRL/SA

Servicii acordate prin:
x internare IP
 IP la domiciliu
 Centru de zi
 ambulatoriu de IP
 Echipa mobila de spital

Total participări în
centrul de zi în 2017:
Total consultații echipă
mobilă de spital:

Pacienți asistați:
x oncologici  non-oncologici

Procent pacienți pentru
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 x adulți

 x copii * si non-oncologici

Echipa (enumerați profesiile care intra in
componenta echipei de IP): Medic, asistente
medicale, ergoterapeut, asistent social, psiholog,
preot
Surse de finanţare pentru serviciile de IP:
 x CAS  xSubventii publice *Leg. 34/1998
 Plata pacient  Coplata pacient
 xAlte surse  Programe de finanțare
Persoană de contact: (nume, telefon, e-mail)
Ortrun Rhein
0269/221131
carlwolff@carlwolff.ro
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IP din totalul pacienților
asistați în 2017 :
Adulți:
Copii:

Județul Suceava
SC SERVICII PALIATIVE SRL
Denumirea unității: SC SERVICII PALIATIVE SRL
(Spitalul de Îngrijiri Paliative Ilișești)
Localitatea: Ilișești
Judeţul: Suceava
Adresa: Str. Principală, nr. 307
Telefon/Fax: 0230 245 157
E-mail: office@spitalulilisesti.ro;
spitalulilisesti@gmail.com
Web : www.spitalulilisesti.ro
Manager spital:
Ec. Cătălin Maniliuc
Descrierea organizaţiei: (maxim 100 cuvinte)
Spitalul de Îngrijri Paliative ILIŞEŞTI este un spital nou
înfiinţat (2015), cu 48 paturi, situat între oraşele Suceava
şi Gura Humorului.
Spitalul asigură asistenţa medicală a pacienţilor cu nevoi
de îngrijiri paliative, oncologici şi non-oncologici, la cel
mai înalt nivel calitativ, având o echipă interdisciplinară
de profesionişti, dotări, echipamente moderne şi
circuite/protocoale specifice implementate la nivelul
standardelor internaţionale.
Forma de organizare:
 Public  ONG

Completați, în
funcție de
serviciile
existente,
următoarele
informații:
Număr paturi de
IP: 48
Total pacienţi
internaţi în 2017:
184
Durata medie de
spitalizare:
62,58 zile
Total zile
spitalizare în
2017:
11.515 zile

X SRL/SA

Servicii acordate prin:
X internare IP
 IP la domiciliu
 Centru de zi
 ambulatoriu de IP
 Echipa mobila de spital

Total pacienți
asistați la
domiciliu în 2017
(numai IP): 0

Pacienți asistați:
X oncologici X non-oncologici
X adulți

Anul începerii
activităţii de
îngrijiri paliative
(IP):
2015

 copii

Echipa (enumerați profesiile care intra in componenta
echipei de IP):
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Total consultații
de IP în
ambulator în
2017: 0

Echipa de lucru interdisciplinară este formată din: medici
de paliaţie şi alte specialităţi medicale şi chirurgicale,
asistenţi medicali, infirmieri, psiholog, preot, logoped,
kinetoterapeuţi.

Total pacienți
asistați în centrul
de zi: 0

Surse de finanţare pentru serviciile de IP:
X CAS  Subventii publice
X Plata pacient  Coplata pacient
X Alte surse  Programe de finanțare

Total participări
în centrul de zi în
2017: 0

Planuri de dezvoltare a serviciilor de IP in 2018-2020:
(maxim 100 cuvinte)

Total consultații
echipă mobilă de
spital: 0

Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor medicale şi a
condiţiilor hoteliere;
Diversificarea serviciilor de recuperare destinate
pacienţilor de paliaţie în scopul creşterii calităţii vieţii
acestora.
Implementarea sistemului de management al calităţii în
activitatea clinică şi de suport;
Instruirea şi perfecţionarea continuă a personalului
medical în domeniul IP (cursuri aprofundate)
Accesarea de proiecte cu finanţare europeană în calitate
de aplicant sau/şi partener pentru extinderea şi
dezvoltarea infrastructurii şi instruirea personalului.
Încheierea de parteneriate în scopul derulării de activităţi
educaţionale şi de cercetare în domeniul îngrijirii
paliative.
Persoană de contact: (nume, telefon, e-mail)
Ec. Cătălin Maniliuc
E-mail: spitalulilisesti@gmail.com
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Procent pacienți
pentru IP din
totalul
pacienților
asistați în 2017 :
Adulți: 100%
Copii:
0%

Spitalul Municipal Fălticeni
Denumirea unității:
SPITALUL MUNICIPAL FALTICENI
CENTRUL DE SANATATE VADU MOLDOVEICOMPARTIMENT INGRIJIRI PALIATIVE
Localitatea: FALTICENI
Judeţul: SUCEAVA
Adresa: Str. Ion Creanga nr. 1
Telefon: 0230-541332, 0752-126608
Fax: 0230-541332
E-mail:secretariat@spital-falticeni
Web : www.spital-falticeni.ro
Director centru: Dr. Valceanu Dorin
Descrierea organizaţiei:
Compartimentul de Ingrijiri Paliative din cadrul
Centrului de Sanatate Vadu Moldovei apartine
Spitalului Municipal Falticeni. Activitatea
compartimentului a inceput in anul 2015 si este
dedicata ingrijirilor paliative in proportie de 100%.
Beneficiarii serviciilor sunt pacienti cu varste
diferite,pacienti cronici care sufera de boli
amenintatoare de viata.
Echipa interdisciplinara ofera servicii avand la baza
principiile ingrijirii paliative. Este formata din
medici,asistentemedicale,psiholog,
kinetoterapeut,infirmiere,preot.
Structura serviciului este adaptata pentru a
raspunde nevoilor pacientilor de ingrijiri paliative.
Forma de organizare:
X Public  ONG

 SRL/SA

Anul începerii
activităţii de îngrijiri
paliative (IP): 2015
Completați, în funcție
de serviciile existente,
următoarele
informații:
Număr paturi de IP:
10
Total pacienţi
internaţi în 2017:
196
Durata medie de
spitalizare:
17,04
Total zile spitalizare
în 2017: 3527
Total pacienți asistați
la domiciliu în 2017
(numai IP):0
Total consultații de IP
în ambulator în
2017:0
Total pacienți asistați
în centrul de zi:0

Servicii acordate prin:
X internare IP
 IP la domiciliu
 Centru de zi
 ambulatoriu de IP
 Echipa mobila de spital

Total participări în
centrul de zi în
2017:0

Pacienți asistați:
X oncologici
X non-oncologici
X adulți
 copii

Total consultații
echipă mobilă de
82

spital:0
Echipa: medic specialist cu atestat in ingrijiri
paliative, psiholog, Kinetoterapeut, preot, asistente
medicale, infirmiere, ingrijitoare ,brancardieri.
Surse de finanţare penrtu serviciile de IP:
✓ CAS
 Subventii publice
 Plata pacient  Coplata pacient
 Alte surse
 Programe de finanțare
Planuri de dezvoltare a serviciilor de IP in 20182020:
- extinderea compartimentului si implicit cresterea
numarului de persoane asistate;
-extinderea echipei medicale si instruirea de
personal nou in domeniul paliatiei;
-continuarea relatiilor de colaborare cu
administratia locala;
- initierea unor relatii de parteneriat cu
comunitatea de afaceri;
Persoană de contact:
Dr. Valceanu Dorin
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Procent pacienți
pentru IP din totalul
pacienților asistați în
2017 : 100%
Adulți:100%
Copii:

Județul Timiș
Asociația și Centrul de Oncologie OncoHelp
Timișoara
Denumirea unității:Centrul de Oncologie Oncohelp
Localitatea: Timisoara
Judeţul: Timis
Adresa: Str. Ciprian Porumbescu nr. 59
Telefon/Fax: 0356-460995
E-mail: office@oncohelp.ro
Web : www.oncohelp.ro
Manager: Boruga Valentin
Descrierea organizaţiei:
Asociatia Oncohelp este o organizatie nonguvernamentala infiintata in anul 2005 a carei misiune
este de a promova si sustine orice tip de activitate
medicala menita sa spriijine persoanele bolnave de
cancer. Asociatia a dezvoltat servicii medicale oncologice
necesare in diagnosticarea si tratarea pacientilorcu
cancer: Oncologie, Hematologie, Radioterapie, Ingrijiri
Paliative, Unitate Transfuzie Sanguina, Gastroenterologie,
Imagistica Medicala..
Asociatia colaboreaza activ cu Ministerul Sanatatii si Casa
Nationala de Asigurari de Sanatate pentru a sustine
neconditionat pacientii cu afectiuni oncologice si este
membra a Federatiei Asociatiilor Bolnavilor de Cancer din
Romania FABC.
Forma de organizare:
 Public  ONG

 SRL/SA

Servicii acordate prin:
 internare IP
 IP la domiciliu
 Centru de zi
 ambulatoriu de IP
 Echipa mobila de spital

Anul începerii
activităţii de
îngrijiri paliative
(IP):
Mai 2013
Completați, în
funcție de
serviciile
existente,
următoarele
informații:
Număr paturi de
IP: 20 paturi
Total pacienţi
internaţi în
2017:
Aprox 600
Durata medie de
spitalizare:
Aprox 10 zile
Total zile
spitalizare în
2017:
Aproximativ
6000
Total pacienți
asistați la
domiciliu în
2017 (numai IP):

Pacienți asistați:
 oncologici  non-oncologici
 adulți
 copii

Total consultații
de IP în
84

Echipa (enumerați profesiile care intra in componenta
echipei de IP):
medici cu atestat in IP, asistenti medicali, infirmiere,
psihologi, preot, asistent social, consilier juridic
Surse de finanţare penrtu serviciile de IP:
 CAS  Subventii publice
 Plata pacient  Coplata pacient
 Alte surse  Programe de finanțare
Planuri de dezvoltare a serviciilor de IP in 2018-2020:
(maxim 100 cuvinte)
In prezent Compartimentul de Ingrijiri Paliative
functioneaza cu 20 paturi si exista dorinta de extindere
pentru inca 15 paturi si infiintarea unui ambulatoriu de
specialiatate in Ingrijiri Paliative.
Persoană de contact:
Dr. Nagy Dana
Dr. Sandi Cristina

ambulator în
2017:
Total pacienți
asistați în
centrul de zi:
Total participări
în centrul de zi
în 2017:
Total consultații
echipă mobilă
de spital:
Procent pacienți
pentru IP din
totalul
pacienților
asistați în 2017 :
Adulți: 100%
Copii:

Federația Caritas – Centrul de Îngrijiri Paliative,
Timișoara
Denumirea unității: FEDERATIA CARITAS A DIECEZEI
TIMISOARA - CENTRUL DE INGRIJIRI PALIATIVE
Localitatea: TIMISOARA
Judeţul: TIMIS
Adresa: STR.MEMORANDULUI, NR 84, 300592
Telefon/Fax: 0256-492059
E-mail: hospice.timisoara@gmail.com
Web: www.hospice-timisoara.org
Director centru: GRUN HERBERT IOHAN
Descrierea organizaţiei: Centrul de Ingrijire Paleativa Casa Milostivirii Divine Timisoara, aflat în subordinea
Federației Caritas a Diecezei Timișoara este o unitate
sanitara privata, cu personalitate juridica.Desfasoara
activitati de asistenta medicala spitaliceasca a bolnavilor
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Anul începerii
activităţii de
îngrijiri paliative
(IP):2007
Completați, în
funcție de
serviciile
existente,
următoarele
informații:
Număr paturi de
IP: 10
Total pacienţi
internaţi în 2017:

aflati in stadiul terminal al bolii, având ca scop oferirea
unei ingrijiri complexe, orientata spre nevoile
pacientului.
Forma de organizare:
 Public  ONG

 SRL/SA

204
Durata medie de
spitalizare: 13,36
Total zile
spitalizare în
2017: 2819

Servicii acordate prin:
 internare IP
 IP la domiciliu
 Centru de zi
 ambulatoriu de IP
 Echipa mobila de spital

Total pacienți
asistați la
domiciliu în 2017
(numai IP): 0

Pacienți asistați:
 oncologici  non-oncologici
 adulți
 copii
Echipa :medic, asistent medical, infirmier, preot,
psiholog, asistent social

Total consultații
de IP în ambulator
în 2017: 0

Surse de finanţare pentru serviciile de IP:
 CAS  Subventii publice
 Plata pacient  Coplata pacient
 Alte surse  Programe de finanțare

Total pacienți
asistați în centrul
de zi: 0

Planuri de dezvoltare a serviciilor de IP in 2018-2020:
creșterea calității serviciilor oferite
Persoană de contact:
LUKACOVA LIUBICA, 0256-492059
hospice.timisoara@gmail.com;
Dr. MARUȘTERI OVIDIU, 0256-492059
hospice.timisoara@gmail.com
Dr. DUMITRU DANIELA, 0256-492059
hospice.timisoara@gmail.com

Total participări în
centrul de zi în
2017:0
Total consultații
echipă mobilă de
spital:0
Procent pacienți
pentru IP din
totalul pacienților
asistați în 2017 :
Adulți:100%
Copii:0
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Spitalul Municipal ”Dr. Teodor Andrei” Lugoj –
Secția de Îngrijiri Paliative
Denumirea unității:
Spitalul Municipal Dr Teodor Andrei
Localitatea: Lugoj
Judeţul: Timis

Anul începerii
activităţii de
îngrijiri paliative
(IP): 2008

Adresa: str. Ghe. Doja 36
Telefon/Fax: 0256353639
E-mail: municipal.lugoj@yahoo.com
Director centru/responsabil compartiment paliație:
Dr. Med. Mircea Serpe
Descrierea organizaţiei: (maxim 100 cuvinte)
Compartiment in structura spitalului municiopal care
deserveste o populatie de aproximativ 80.000 locuitori
(municipiul Lugoj impreuna cu zonele arondate)
Forma de organizare:
 X Public  ONG

 SRL/SA

Servicii acordate prin:
 internare IP
 IP la domiciliu
 Centru de zi
 ambulatoriu de IP
 Echipa mobila de spital

Completați, în
funcție de
serviciile
existente,
următoarele
informații:
Număr paturi de
IP: 15
Total pacienţi
internaţi în 2017:
210
Durata medie de
spitalizare: 7,84
Total zile
spitalizare: 2987

Pacienți asistați:
 x oncologici  x non-oncologici
 x adulți
 copii
Echipa (enumerați profesiile care intra in componenta
echipei de IP): medic, asistent medical

Total pacienți
asistați la
domiciliu (numai
IP): 0

Surse de finanţare pentru serviciile de IP:
 x CAS  Subventii publice
 Plata pacient  Coplata pacient
 Alte surse  Programe de finanțare

Total consultații
de IP în
ambulator: 0

Planuri de dezvoltare a serviciilor de IP in 2018-2020:
(maxim 100 cuvinte)
Dezoltarea unui ambulatoriu de specialitate, si a unor
parteneriate cu medici de familie pentru asigurarea IP la

Total pacienți
asistați în centrul
de zi: 0
Total participări

87

domiciliu
Persoană de contact: (nume, telefon, e-mail)
Dr. Mircea Serpe

în centrul de zi în
2017: 0
Total consultații
echipă mobilă de
spital:
Procent pacienți
pentru IP din
totalul
pacienților
asistați în 2017 :
Adulți: 100%
Copii:

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii
”Louis Țurcanu”, Clinica III Pediatrie, Timișoara
Denumirea unității:Spitalul Clinic de urgenta pentru
copii „LOUIS TURCANU”
Localitatea: Timisoara
Judeţul: Timis
Adresa: Str. I Nemoianu nr.2
Telefon/Fax:
E-mail:
Web :
Director centru: Dr Ovidiu Adam
Descrierea organizaţiei: (maxim 100 cuvinte)
Spitalul Clinic de urgenta ptr copii Louis Turcanu
deserveste partea de vest a tarii avind incluse specialitati
medicale si chirurgicale in Clinici de Pediatrie I si III clinici
de chirurgie si ortopedie de neonatologie si NPI.In cadrul
Clinici III Pediatrie se gasete Compartimentul de Oncohematologie si Transplant medular si Ingrijiri Paliative

Anul începerii
activităţii de
îngrijiri paliative
(IP): 2008
Unitate mobila:
2012
Completați, în
funcție de
serviciile
existente,
următoarele
informații:Număr
paturi de IP: 5
Total pacienţi
internaţi în 2017:

Forma de organizare:
xPublic  ONG
 SRL/SA

Durata medie de
spitalizare:

Servicii acordate prin:
x internare IP
 IP la domiciliu

Total zile
88

 Centru de zi
 ambulatoriu de IP
x Echipa mobila de spital

spitalizare în
2017:

Pacienți asistați:
x oncologici x non-oncologici
 adulți
x copii
Echipa (enumerați profesiile care intra in componenta
echipei de IP):Medici, asistente ,ingrijitori, psiholog,
asistent social
Surse de finanţare penrtu serviciile de IP:
x CAS  Subventii publice
 Plata pacient  Coplata pacient
 Alte surse  Programe de finanțare
Planuri de dezvoltare a serviciilor de IP in 2018-2020:
(maxim 100 cuvinte)
Persoană de contact: (nume, telefon, e-mail)
Dr. Estera Boeriu
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Total pacienți
asistați la
domiciliu (numai
IP):
Total consultații
de IP în
ambulator în
2017:
Total participări
în centrul de zi
Total consultații
echipă mobilă de
spital:

Alte servicii de îngrijiri paliative
La data publicării Catalogului, pentru următoarele servicii nu au
fost disponibile informaţii actualizate. Sursa datelor prezentate
mai jos este pagina de internet a instituțiilor/organizațiilor sau
informațiile din Catalogul 2014.

Județul Arad
Centru pentru vîrstnici, îngrijiri paliative –
Lasersystem S.R.L. Arad
Localitate Vladimirescu
Județul Arad
Adresă localitatea Vladimirescu, la o distanţă de aproximativ 3 km de
ieşirea din municipiul Arad, în imediata apropiere a DN 7 Arad-Deva
Tel :0257 - 899 411
E-mail: Office@lasersystem.ro
Web: www.lasersystem.ro
Descriere organizatie:
Centru pentru vîrstnici și îngrijiri paliative Laser System a fost înființat în
anul 2000. Dispune de 60 paturi dedicate îngrijirilor paliative, în saloane de
1 și 2 paturi.
Serviciile oferite:
Internare pe perioadă scurtă sau definitivă;
Supraveghere medicală de specialitate de către personal specializat 24/24;
Medicaţia fiecărui pacient este stabilită de medicul specialist şi adusă lunar
de familie;
Evaluare geronto-neuro-psihologică;
Consultații medic generalist, administrarea medicaţiei de către asistentă
medicală la decizia medicului şi conform cu foaia de observaţie clinică;
Îngrijire corporală şi menaj zilnic (ori de cîte ori este nevoie); Terapie
ocupaţională.
Echipa este formată din medic specialist, asistente medicale, infirmiere.
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Județul Argeș
Centrul de Copii „Sfântul Andrei” - Centru
rezidenţial
Localitatea: Pitesti
Judeţul: Argeş
Adresa: Bulevardul Petrochiomiştilor Nr.18
Telefon/Fax: 0248-251112
E-mail: centrulsfantulandrei@yahoo.com
Web: www.cid.org.ro
Director centru: Psih. Mariana Mândreanu
Coordonator medical: Dr. Udup Cristina
Descriere organizatie:
Fundaţia “Copii în dificultate” CID Romania este o initiativă a Fundaţiei
britanice “Children in Distress” (Copii în dificultate), care a operat în România
începînd cu anul 1991, prin Asociația de binefacere Ajutorarea Copiilor din
România – Romanian Children’s Aid.
În aprilie 2003 a fost înfiinţat Centrul de copii “Sf. Andrei” avînd ca principal
obiectiv de activitate îngrijirea paliativă a copiilor cu boli cronice incurabile în
faze terminale. În noiembrie 2006 s-a semnat Protocolul de colaborare dintre
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş şi Fundaţia
“Copii în dificultate”.
Centrul dispune de următoarele servicii:
- Serviciul de Tip Rezidenţial şi Respite Care
Acest serviciu vine în întîmpinarea nevoilor copiilor cu boli cronice incurabile
în faze terminale, avînd diagnostice ca: Tetraplegie spastică, Microcefalie,
Hidrocefalie, Spina Bifida, etc.
Obiectivul general al acestui serviciu vizează menținerea unui nivel optim al
calității vieții copiilor cu diagnostice grave prin acordarea de îngrijiri active
medicale, recuperatorii, psihologice și sociale.
- Centrul de Recuperare pentru copii cu dizabilități și îngrijire la domiciliu.
Serviciul vizează prevenirea abandonului şi instituţionalizarea copiilor prin
asigurarea pe timpul zilei atît la sediul centrului cît şi la domiciliul copiilor a
unor activităţi de recuperare, abilitare/ reabilitare, educaţie non-formală şi
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informală, logopedie, consiliere psihologică, dezvoltarea deprinderilor de
viaţă dependentă pentru copii cu dizabilităţi precum şi activităţi de consiliere
pentru părinţii sau reprezentanţii legali care au în îngrijire copii cu dizabilităţi.
Servicii oferite: unitate cu paturi, centru de zi și îngrijiri la domiciliu.
Surse de finantare: autorități locale; donații, sponsorizări, evenimente;
campanie 2%; parteneri finanțatori externi.

Județul Bacău
Spitalul Județean de Urgență Bacău Compartimentul Îngrijiri Paliative
Localitatea: Bacău
Judeţul: Bacău
Adresa: Str. Spiru Haret nr. 2-4
Telefon/Fax: 0234 534000, interior 1646
E-mail: informatii@sjubc.ro
Web: www.sjubc.ro
Medic Coordonator: Dr.Adina Lupu
Descrierea organizației
Compartimentul de Îngrijiri Paliative din Spitalului Județean de Urgență
Bacău s-a înfiintat în anul 2008.
Acest compartiment cu 10 paturi asigură în condiții deosebite asistență
medicală calificată pacienților care se confruntă cu probleme asociate
unei boli amenințătoare de viață, cu scopul menținerii confortului și
calității vieții, indiferent dacă boala este tratabilă sau nu
Servicii oferite: Unitate cu paturi
Surse de finanţare:
Casa de Asigurări de Sănătate.
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Județul Bihor
Spitalul Clinic Municipal Oradea –
Compartimentul de Îngrijiri Paliative
Localitatea: Oradea
Judeţul: Bihor
Adresa: Str.Izvorului nr.57
Telefon: 0359 413 471; 0359 413 173
Fax: 0359 413 470
E-mail: smcorbu.oncology@yahoo.com
Web: www.spitpneumo.eu
Director executiv: Lavinia Davidescu
Coordonator medical: Dr. Izabela Rotariu
Descrierea organizaţiei:
Compartimentul cu paturi pentru îngrijiri paliative a fost înființat în 2008 și
are în structura actuală 6 paturi. Activitatea este dificilă, pacienții fiind
primiți în stare foarte gravă și 39% dintre ei decedează în cursul spitalizării.
Întreg personalul are studii de specialitate. Există o colaborare foarte bună
cu serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu.
Personal : medici; asistenți medicali; asistenți sociali; psihologi; clerici /
consilieri spirituali; infirmiere.
Servicii oferite:
Internare în unitate cu paturi (adulţi) - îngrijiri paliative
Cursuri de educaţie în îngrijiri paliative.
Surse de finanţare:
Casa de Asigurări de Sănătate.
Obiective, planuri:
Se vor mai aloca 4 paturi de paliație în noul Centru Oncologic Regional și
două asistente medicale.
Se caută o soluție administrativă pentru extinderea activității
compartimentului destinate îngrijirii paliative (posibil la 16 paturi.
Se dorește angajarea unui medic cu normă întreagă. Se doreste
dezvoltarea unei echipe de spital care să deservească în viitor ambele
spitale din Oradea.
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Județul Bistrița Năsăud
Spitalul de Clinic Județean de Urgență Compartiment Îngrijiri Paliative
Localitatea: Bistrița
Judeţul: Bistrița Năsăud
Adresa: B-dul General Grigore Balan, nr.43
Telefon/fax: 0263-231.404
E-mail: spital.secretariat@bn.rdsnet.ro; spital.oficiu@bn.rdsnet.ro
Web: www.spital.bistrita.ro
Spitalul Județean de Urgentă Bistrița este unitatea sanitară cu paturi, care
dispune de un compartiment de îngrijiri paliative.
Secţia Oncologie medicală cu cabinet ambulatoriu de specialitate integrat, are
40 paturi, din care 5 paturi - îngrijiri paliative.

Județul Brașov
Centrul de Îngrijiri Paliative al Protopopiatului
Ortodox Braşov
Localitatea: Brașov
Judeţul: Brașov
Adresa: Str. Constantin Lacea nr.37
Telefon/Fax: 0268-471977
E-mail: protopopiat@yahoo.com
Web: www.protopopiatul-brasov.ro/cat_centrul_ medical _protopopiatul
_brasov.html
Coordonator îngrijiri paliative: Dr. Cerasela Anca Petrescu
Administrator centru : Livia Manuela Albani
Descrierea organizaţiei:
Servicii socio-medicale la domiciliul pacienților cu boli incurabile în stadiu
avansat. Este primul centru de îngrijiri socio-medicale la domiciliu din cadrul
Bisericii Ortodoxe Române cu activităţi la domiciliul pacienţilor cu boli
incurabile. Acest serviciu a fost înființat în anul 2003 ca un parteneriat între o
institutie a statului (biserica) și o organizație neguvernamentală (Hospice
Casa Speranței Brașov). Activitatea centrului este dedicată îngrijirilor
paliative în proporţie de 100%. Îmbunătăţirea calităţii vieţii bolnavilor în fază
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terminală prin soluţionarea problemelor psiho-sociale, emoţionale şi
spirituale
ale
acestora.
Echipa oferă în mod gratuit şi nediscriminatoriu următoarele servicii:
tratamente și îngrijiri medicale, suport emoţional, social şi spiritual pentru
pacienţi şi familiile acestora. În funcţie de disponibilitatea şi convingerile
religioase ale acestora, bolnavii şi familiile lor primesc sprijinul preotului
paroh.
Servicii oferite: îngrijiri paliative la domiciliul pacienţilor adulţi şi copii.
Surse de finanţare:
Biserica Ortodoxă, donații şi sponsorizări, evenimente; campanie 2%

Județul Brăila
Centrul Integrat de Medicină Paliativă
Localitatea: Brăila
Judeţul: Brăila
Adresa: Str. Grivitei nr 236
Telefon/Fax: 0339112352
Web: spitalprivatbraila.blogspot.ro/p/blog-page.html
Descrierea organizaţiei:
Incepand cu 1 mai 2013 s-a deschis Centrul Integrat de Medicina Paliativa din
Braila, spital de monospecialitate, in contract cu Casa de Asigurari de Sanatate
a judetului Braila, Galati, Tulcea, Ialomita, Vrancea.
Centrul este dotat pentru tratarea in regim de spital a bolilor cronice grave si
pentru asistenta specializata (nurrsing) pentru o categorie larga de boli
cronice.
Bolnavii se pot interna cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la
medicul specialist.
Servicii oferite unitate cu paturi (34 paturi), îngrijiri paliative la domiciliu.

Centrul de Asistență Paliativă „Sfânta Maria”
Brăila
Localitatea: Baldovinești
Judeţul: Brăila
Adresa: Șoseaua Baldovinesti, km. 17
Telefon/Fax: 0239-650052
E-mail: santamariabraila@gmail.com
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Coordonator centru: Dr. Adelaida Canjan
Descrierea organizaţiei:
Centrul de asistență paliativă „Sfânta Maria”, situat în localitatea
Baldovinești din județul Brăila, a fost inaugurat în anul 2012 și oferă
asistență medicală și socială pentru cazuri sociale grave, persoane în
vîrstă fără surse de venit sau aparținători legali, bolnavi cronici și tineri
peste 18 ani proveniți din școli speciale; centrul a fost reabilitat cu
fonduri europene. Centrul are 120 paturi de îngrijiri paliative pentru de
beneficiari, tineri sau bătrîni, bolnavi cronici și persoane a căror situație
financiară este mizeră.
Servicii oferite: găzduire temporară, îngrijire paliativă, suport emoțional
Personal: Medici, asistenți medicali, asistenți sociali, psihologi, clerici /
consilieri spirituali, infirmiere, voluntari
Surse de finanţare:
Autorități Locale
Obiective: Implementarea programului operațional regional Reabilitare și
dotare cu echipamente speciale pentru corpurile D, E și F ale Centrului de
Asistență Paliativă Sfânta Maria Brăila

București

Asociația Servicii Mobile de Îngrijire Paliativă
(SMIP)
Localitatea: București
Adresa: Str.Caloian, nr.6, bl.D20, sc.2, ap.20, sector 3, București
Telefon: 0733-918321, 0371-0004491
E-mail: smip@smip.ro
Web: www.smip.ro
Descrierea organizaţiei:
Organizația neguvernamentală cu activitate dedicată îngrijirilor paliative în
proporție de 100%.
Echipa lucrează avînd la bază principiile îngrijirii paliative.
SMIP are o echipă multidiciplinară (medic oncolog cu atestat în îngrijiri
paliative, asistent medical, asistent social).
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Echipa asigură îngrijiri paliative la domiciliu și serviciu consultativ prin echipă
mobilă în Spitalul Clinic Colțea și în Spitalul Clinic “Prof. Dr. Constantin
Angelescu”. În plus asociația asigură cursuri de educație pentru personal
medical.

Județul Buzău
Spitalul „Sf. Sava” Buzău
Localitatea: Buzău
Județ Buzău
Adresa: Str. Crizantemelor Nr. 5
Telefon 0238.712.606;
Fax. 0338.818.784;
E-mail: spitalpatarlagele;
Web: www.spitalulsfsava.ro
Descriere organizație: Spitalul Sf Sava este un spital privat de boli cronice și
recuperare, care funcționează cu 40 paturi în Buzău și 30 de paturi în secția
Exterioară Pătîrlagele un compartiment cu 10 paturi de îngrijire paliativă.
Activitatea de îngrijiri paliative a început început în anul 2008.
Servicii oferite: servicii (cu găzduire) pentru pacienți cu afecțiuni cronice care
necesită tratament paliativ sau recuperare neurologică.

Județul Dîmbovița
Asociația „Suflet pentru Oameni”
Localitatea: Racovița
Județul: Dîmbovița
Adresa: Racovita Nr.1
Telefon: 0371-428808
Fax: 0245-708524
E-mail contact@aso.org.ro
Web site http://aso.org.ro/
Descrierea organizaţiei:
Asociația ”Suflet pentru Oameni” a inaugurat în anul 2012, în satul Racovița
din județul Dâmbovița Centrul rezidențial de asistență medico-socială pentru
persoane vîrstnice. Centrul a fost realizat din fonduri structurale prin
Programul Operațional Regional 2007-2013, fiind destinat persoanelor
vîrstnice dependente, cu afectiuni cronice, cu probleme de sănătate mintală
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sau cu afectiuni somatice cronice, aflate în faze evolutive avansate care
necesită supraveghere permanentă și îngrijiri paliative.
Acesta este primul centru de acest fel din regiune și are o capacitate de
primire de 24 de locuri în cele 15 camere dotate cu aparatură și instrumente
medicale corespunzătoare, ce vor contribui la acordarea unor servicii adaptate
persoanelor vîrstnice. Centrul este dotat cu mobilier medical și casnic, cu
echipamente de preparare a hranei, de uz gospodăresc, de protecție a
mediului, de accesibilizare a serviciilor (lift și rampe de acces în clădire),
precum și echipamente IT. Pentru acordarea de servicii de îngrijire adecvate
beneficiarilor imobilizați, în lista de dotări de specialitate au fost incluse paturi
cu sisteme mobile de ridicare.
Serviciile de asistență sunt furnizate de către 21 de persoane cu diverse
calificări angajați pentru furnizarea adecvată de servicii medico-sociale către
grupul țintă (coordonator centru, 5 asistenți medicali, 8 infirmiere, psiholog,
asistent social, medic, lucrător social, îngrijitor curățenie, bucătar, ajutor
bucătar, magazioner – administrator, spălătoreasă, muncitor întreținere).
Centrul a fost realizat din fonduri structurale prin Programul Operațional
Regional 2007-2013..
Personal: echipa multidisciplinară, alcătuită din: medic, asistenți medicali, 8
infirmiere, psiholog, asistent social, lucrător social.

Județul Dolj
Centrul Medical Îngrijiri Paliative „Sf. Elena”
Localitatea: Craiova
Județul: Dolj
Adresa: Eugeniu Carada Nr.18
Telefon/ Fax: 035-143634
Mobil: 0773341560
E-mail paliatie@yahoo.com
Web site www.centruldepaliatie.ro
Descrierea organizaţiei:
Suferința umană și greutățile pe care le are de înfruntat sistemul sanitar ne-au
determinat să venim în sprijinul pacientului, oferindu-i o alternativă. Dacă în
alte specialități pacientul poate fi tratat și în ambulatoriu, în domeniul
chirurgical nu-l poti ajuta decât oferindu-i condiții umane de spitalizare care să
compenseze cât de cât suferința fizică.
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Misiune
Îmbunătățirea calității vieții bolnavilor de cancer aflați în stadiu avansat prin
îngrijire medicală, socială, psihologică şi spirituală.
Echipa medicală a centrului de îngrijiri paliative Sfânta Elena susține viața,
considerând moartea un proces firesc în evoluția vieții și oferă sprijin atât
pacientului cât și familiei acestuia pentru a face față problemelor apărute pe
parcursul bolii și după decesul pacientului.
Serviciile oferite: îngrijiri paliative.
Spitalul are o structură aprobată de: 20 de paturi.

Județul Galați
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol
Andrei” Galați
Localitatea: Galați
Județul: Galați
Adresa: str Brăilei, nr 177
Telefon: 0236-301 448 / 0236-301293
Fax: 0236-461000
E-mail spitalul.urgenta@galati.rdsnet.ro
Web: www.spitalulurgentagalati.ro
Descrierea organizaţiei:
Spitalul Clinic Județean de Urgență este un important furnizor de servicii
medicale din jud Galați. Instituția deservește atît pacienți din județul Galați, cît
și din județele Vrancea, Vaslui, Buzău, Brăila și Tulcea. Îngrijirile paliative sunt
oferite în cadrul secției de geriatrie-gerontologie. Echipa este formată dintr-un
medici, personal sanitar mediu; personal auxiliar.
Departamentul de îngrijiri paliative dispune de 10 paturi.

Județul Giurgiu
Centrul Medical Dunăreana, Giurgiu
Localitatea: Giurgiu
Județul: Giurgiu
Adresa: str București, nr 351
Telefon: 0371-407121
E-mail: office@qualitycompas.ro
Web: www.qualitycompas.ro
Descrierea organizaţiei:
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Centrul Medical Dunăreana este singurul centru de îngrijiri paliative din
județul Giurgiu.și este destinat ingrijirilor paliative prin spitalizare
continua pentru bolnavii de cancer in stadii terminale, pentru bolnavi care
prezinta co-morbidităţi severe, ducând la o speranţă de viaţă de 3 luni sau mai
mică, incluzând, fără a se limita la: boala cronică obstructivă pulmonară;
insuficienţa cardiacă congestivă; boli neurologice (AVC, SAL, SM); insuficienţă
renală; boli de ficat (insuficienţă hepatică) ; boala recurentă după chirurgie /
radiaţii /chimioerapie. Unitatea are de asemenea rolul de a veni in ajutorul
pacientilor asigurati, prestand servicii de ingrijiri medicale si ingrijiri paliative
la domiciliu. Unitatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu
reglementarile legale actualizate, cu cerintele contractuale, cu regulamentele
si procedurile interne, in deplina cunostinta a acestora.
Contact:
Centrul Medical este amplasat in str. Bucuresti nr.351, Giurgiu, in apropiere de
DN 5 Bucuresti – Giurgiu

Județul Ialomița
Fundația „Cuvioasa Paraschiva”
Localitatea: Slobozia
Judeţul: Ialomiţa
Adresa: Str.Dobrogeanu Gherea nr.7
Telefon/Fax: 0243-232155
E-mail: noreen_ogorman@yahoo.co.uk
Web: www.noreenskids.org
Descrierea organizaţiei:
Activitatea organizaţiei a început în 1999 cu îngrijirea pacienţilor HIV, iar
serviciile paliative sunt furnizate din anul 2002, în proporţie de 5%. Aria de
acoperire cuprinde zonele Călăraşi, Brăila, Ialomiţa.
Servicii oferite: unitate cu paturi.

Județul Iași
Fundaţiei Izvor - Centrul de Îngrijire “Alinare
Mică”
Localitatea: Iași
Județul: Iași
Adresa: Strada Eternitatea nr. 109,
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Telefon: 0232-222434/ 0766-300434
E-mail: fundatia.izvor@yahoo.com
Web http://hospicealinaremica.ro/
Director : Hijkoop Erica
Descriere organizație:
Unul dintre obiectivele Fundaţiei Izvor este să ofere servicii specializate
de calitate persoanelor vîrstnice care suferă de boli cronice sau
incurabile, în vederea recuperării sau oferirea de servicii de îngrijire
socio-medicală, respectiv îngrijire paliativă persoanelor de vîrsta a treia
aflate în situaţie de dependenţă. De aceea, prin Proiectul Hospice
„Alinare Mică”, fundaţia oferă servicii de găzduire şi îngrijire paliativă, în
Centrul de Îngrijire „Alinare Mică”, pe termen limitat pentru persoane
adulte, terminale sau în recuperare, sau cu boli incurabile. Beneficiarii
acestui proiect sunt găzduiţi în centrul de îngrijire, primesc sprijin moral şi
material, consiliere şi sunt îngrijiţi şi monitorizaţi de personal calificat.
Personal: medic, asistenți medicali, asistent social, infirmiere, psiholog,
terapeut, cleric.
Servicii oferite :
Unitate cu paturi de îngrijiri paliative

Spitalul de balneofizioterapie și îngrijiri paliative
"Sf. Sava"
Localitatea: Iași
Județul: Iași
Adresa: Str. Mitropolit Varlaam, nr 10
Telefon: 0232-230332
Fax: 0332-882932
E-mail office@sfsava.ro
Web site www.sfsava.ro
Descrierea organizaţiei:
Spitalul de balneofizioterapie și îngrijiri paliative "SF. SAVA" a fost demarat din
2008, susținut din fonduri proprii și sprijin financiar bancar, fiind finalizat la
începutului anului 2011.
Unitatea furnizează îngrijiri paliative și tratamente fizio-kinetoterapeutice.
Beneficiarii sunt pacienţi cu afecțiuni neurologice, oncologice, AVC, complicații
ale diabetului, insuficiențe cardiace, BPOC stadiul III și IV, ciroze hepatice
decompensate, hemiplegii, hemipareze, tetraplegii, scleroze laterale
amiotrofice și multiple.
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Spitalul SF. SAVA vine în întâmpinarea acestor bolnavi care, din păcate, nu mai
răspund tratamentului curativ, fiind în prezent cel mai mare spital de profil din
Moldova. Din respect pentru ei, dar și pentru familiile lor, întreaga echipă a
spitalului depune toate eforturile pentru a le asigura tuturor celor afectați o
calitate a vieții cât mai ridicată.
Secția de îngrijiri paliative are cu un număr total de 209 paturi, inclusiv secția
externă, Centrul Rezidențial ”Sf. Anton”.

Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola –
Secția Bârnova - Îngrijiri Paliative
Localitatea: Socola
Județul: Iași
Adresa: Șoseaua Bucium, nr 36,
Telefon: 0232 430 920
E-mail: spital@socolaiasi.ro
Web: http://www.socolaiasi.ro/
Director medical: Dr. Andreea Szalontay
Coordonator: Dr. Olivia Hostiuc
Descrierea organizaţiei:
Spitalul Clinic de Psihiatrie SOCOLA Iaşi este un spital clinic de
monospecialitate de interes naţional, care asigură asistenţă medicală de
înaltă specialitate bolnavilor din teritoriul arondat cît şi celor din întreaga
ţară, în profilul psihiatrie. Recent Ministerul Sănătății a aprobat înființarea
unei secții de îngrijiri paliative la Spitalul de Psihiatrie Socola din Iași cu 45 de
paturi.
Beneficiarii sunt adulți cu boli cronice grave și amenințătoare de viață sau
avînd prognostic limitat.
Echipa de îngrijire este compusă din 3 medici cu competență în îngrijiri
paliative, 9 asistenți, 5 infirmieri 1 psiholog, 1 preot, care oferă pacienților
tratamente simptomatice active și suport psiho-emoțional.
Servicii oferite:
Internare în secție cu paturi de îngrijiri paliative.
Surse de finanţare:
Casa de asigurări de sănătate.
Obiective:
Acordarea de servicii de îngrijiri paliative conform standardelor.
Extinderea serviciului în unitate cu paturi.
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Siringa SRL
Localitatea: Iași
Județul: Iași
Adresa: Ciurchi, nr 81-83,
Telefon: 0745 116640
E-mail: office@siringa.ro
Web: www.siringa.ro
Director medical: Dr. Lacramioara OLARIU
Descriere organizație:
Centrul medical Siringa funcționează cu mai multe cabinete medicale în Iași
din anul 2007. Pe lînga cabinetele de Medicină de Familie, Pediatrie, Îngrijiri
medicale la domiciliu, funcționează și un serviciu de Îngrijiri Paliative la
domiciliu cu personal calificat pe aceasta specialitate.
Personal: medic, asistent medical, terapeut, psiholog.
Servicii oferite: Îngrijiri la domiciliu
Surse de finanțare: Casa de asigurări de sănătate; coplată.
Obiective Înființarea unui centru de zi cu paturi pentru îngrijiri paliative.

Spitalul Elytis
Localitatea: Iași
Județul: Iași
Adresa: Str. Săulescu, nr 43A
Telefon: 0332.803.783; 0332.803.793
E-mail info@elytis-hospital.ro
Web site www.elytis-hospital.ro
Descrierea organizaţiei:
Secţia de Îngrijiri Medicale Paliative din cadrul ELYTIS Hospital are 56 de
paturi. Prin modul de organizare, prin structura sa şi prin serviciile specializate
pe care le oferă, vine în întâmpinarea nevoilor complexe medicale, sociale şi
psihologice ale bolnavilor incurabili adulţi, aflaţi în stadii avansate sau
terminale de evoluţie a bolii. Serviciile medicale (controlul durerii şi a
simptomelor specifice bolii şi stadiului respectiv) sunt asigurate de o echipă
multidisciplinară – specializată în îngrijiri medicale paliative – formată din
medici, farmacist, asistent social, asistente medicale, infirmiere, îngrijitoare
voluntari.
La ELYTIS Hospital admiterea pacienţilor pentru spitalizare în secţia de ingrijiri
paliative se face pe bază de programare, în ordinea solicitărilor şi în urma
avizului medical al şefului Secţiei de îngrijiri Medicale Paliative, pe baza unui
bilet de trimitere emis de medicul de familie sau specialist. Documentarea
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criteriilor de selecţie pentru fiecare caz în parte, oncologic sau non-oncologic,
se face pe baza dosarului medical al pacientului şi a examinării acestuia.
Durata de spitalizare în Secţia de îngrijiri Medicale Paliative la ELYTIS Hospital
nu este predefinită, ci depinde exclusiv de starea pacientului si de decizia
acestuia sau a familiei. Admiterea de noi pacienţi se face numai la eliberarea
unui loc / pat, iar in acest scop se pot realiza liste de aşteptare.

Județul Ilfov
Fundația ”Sfânta Irina” – Centrul de Îngrijiri
Paliative
Localitatea: Comuna Voluntari
Judeţul: Ilfov
Adresa: Str.Erou Mircea Marinescu nr.3
Telefon/Fax: 021-3520042
E-mail: sf.irina@paliativecare.ro
Web: www.sfantairina.ro
Manager: Cristina Popa
Descrierea organizaţiei:
Fundația ”Sfânta Irina” a fost înființată în anul 2006 avînd ca scop oferirea de
servicii specializate de îngrijire paliativă pentru bolnavii de cancer în stadii
avansate.
Fundația Sfânta Irina a reusit în anul 2012 să extindă capacitatea centrului de
la 16 la 37 de paturi, venind în întîmpinarea numărului în permanentă creștere
de bolnavi care apelau la serviciile noastre.
Personal: medic, asistenți medicali, asistenți sociali, psiholog și cleric.
Servicii oferite:
Unitate cu paturi de sine stătătoare pentru adulți.
Surse de finanţare:
Casa de asigurări de sănătate, autorități locale, donatii, sponsorizări,
evenimente, campanie 2%
Obiective, planuri:
Fundația dorește să ofere în continuare servicii gratuite de îngrijiri paliative de
cea mai bună calitate unui număr cît mai mare de bolnavi care solicită
internarea în centru.
Prin mărirea capacității centrului vom oferi șansa de îngrijiri specializate unui
număr mai mare de bolnavi și suport pentru familiile acestora care fac față cu
greu îngrijirilor pe care un diagnostic oncologic avansat le presupune.
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Județul Maramureș
Spitalul de Psihiatrie Cavnic
Localitatea: Cavnic
Judeţul: Maramureș
Adresa: Str.Unirii
Tel: 0262-295785
Descrierea organizaţiei:
In cadrul Spitalului Orășenesc Cavnis s-a reușit în anul 2014 înființarea unei
secții de îngrijiri paliative cu 10 paturi, unde vor fi îngrijiți bolnavi în stare
gravă. Deschiderea secției este un avantaj și pentru oraș, deoarece s-au
înființat opt locuri de muncă (cinci infimiere și trei asistente medicale).

Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare
Localitatea: Baia Mare
Judeţul: Maramureș
Adresa: Str.Victor Babeș nr.34, Baia Mare 430092
Tel: 0262-276897
Fax: 0262-276730
Descrierea organizaţiei:
Spitalului dispune de un compartiment cu 10 paturi de îngrijiri paliative (5
saloane de cîte 2 paturi). Serviciul are o dotare optimă care permite
îngrijirea de calitate a pacienților cu necesități complexe. Echipa
interdisciplinară esre compură din medic, asistente medicale, infirmiere,
asistent social, psiholog, cleric, terapeut, dietetician.

Județul Olt
Centrul CREIP (Centrul Regional de Expertiză în
Ingrijirile Paliative)
Localitate Slatina
Judeţul: Olt
Adresa: Str. General Aurel Aldea, nr.23, cod 230070,
Telefon 0249-431055 / int.05
fax: 0249-431055
Descrierea organizaţiei:
Acest Centru a fost înființat de Fundația Rain Care, printr-un proiect de
105

finanțare din partea Guvernului Olandei (2007-2009).
Proiectul s-a concretizat cu 3 rezultate importante:

1. Organizarea Centrului de Expertiză în Îngrijirile Paliative în Slatina,
județul Olt. Centrul oferă telefonic expertiză medicilor și asistenților
medicali și informații/consiliere pacienților/familiilor lor.
2. Revista on-line ”Paliatia”, revistă bilingvă, cu procedură de peer review și
apariție trimestrială (www.paliatia.eu);
3. Un rezultat neprogramat a fost obținerea autorizării în formare
profesională, în meseria de îngrijitor bătrîni/bolnavi la domiciliu, ca urmare
a celei mai frecvente solicitări telefonice adresata centrului: dacă putem să
asigurăm personal calificat pentru îngrijirea la domiciliu a unui bolnav.

Județul Prahova
SC BESTMED SERV SRL
Localitatea: Boldești Scăieni
Judeţul: Olt
Adresa: Calea Unirii, Nr 56,
Telefon/fax 0344-142435
E-mail: office@bestmed.ro
Web: www.bestmed.ro
Descrierea organizaţiei:
Clinica a fost înființată în anul 2007, ocupîndu-se de atunci de îngrijire la
domiciliu. Realizată în totalitate cu capital privat, unitatea este autorizată
atît de Ministerul Sănătății cît și de Direcția Județeană de Sănătate Publică
pentru a funcționa ca unitate cu paturi, fiind deasemeni în relație
contractuală cu Casa De Asigurări de Sănătate Prahova.
Secțiile clinicii sunt:
Tratament Paliativ (contra cost).
Recuperare neuromotorie a pacientului post-critic.
Asistență medicală oferită de clinica noastră se face atît pe sectorul cu
paturi (cu internare) cît și în ambulatoriu de specialitate cu cabinete de
Oncologie.
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Județul Sibiu
Spitalul Municipal Mediaș - Compartimentul de
Îngrijiri Paliative
Localitatea: Mediaș
Judeţul: Sibiu
Adresa: Str. I.G.Duca, nr.33
Telefon: 0269-842550
Fax: 0269-845564
E-mail: info@spitalulmedias.ro
Web: www.spitalulmedias.ro
Descrierea organizaţiei:
Activitatea unității a început în anul 2007 şi este dedicată îngrijirilor paliative
în proporţie de 100%. Echipa lucrează avînd la bază principiile îngrijirii
paliative.
Structura serviciului este adaptată în mare măsură pentru a răspunde
nevoilor pacienţilor de îngrijiri paliative.
Servicii oferite: Unitate cu paturi de îngrijiri paliative adulți (4 paturi)
Echipă de spital – adulţi.

Județul Sibiu
Centrul Medical de Recuperare și Îngrijiri
Paliative, Asociația Medical-Creștină Lukas Spital
Localitatea: Comuna Laslea
Judeţul: Sibiu
Adresa: Str. Principală nr.11
Telefon/Fax: 0269- 516 259
E-mail: lukasspital@yahoo.com
Director Executiv/ Medical : Dr. Petru Oprean
Descrierea organizaţiei:
Asociaţia Medicală Creștină Lukas este o unitate medico-socială, înfiinţată
în 1992.
Activitatea organizaţiei este dedicată îngrijirilor paliative în proporţie de
30%, 70% fiind servicii de recuperare şi reabilitare neuro-motorie.
Compartimentul de îngrijiri paliative afost înființat în anul 1997 și are 6
paturi
Structura serviciului este adaptată în mare parte pentru a răspunde nevoilor
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pacienţilor de îngrijiri paliative.
Servicii oferite:
Unitate cu paturi de paliație de sine stătătoare adulţi (6 paturi)
Surse de finanţare:
Surse proprii ale asociaţiei, donații şi sponsorizări.
Obiective/planuri:
Reabilitarea unităţii.
Cursuri de îngrijiri paliative pentru personal.
Dezvoltarea secţiei de recuperare.

Județul Suceava
Spitalul de Boli Cronice Siret - Compartimentul
de Îngrijiri Paliative
Localitatea: Siret
Judeţul: Suceava
Adresa: Siret, str.9 Mai, Nr.6
Telefon/ fax: 0230/280.201
E-mail: orasenescsiret@yahoo.com
Web: www.spital-siret.ro
Descrierea organizaţiei:
Spitalul de boli cronice Siret a fost înființat în anul 1950, în clădirea fostului
Tribunal Raional.
De-a lungul anilor, Spitalul de boli cronice Siret a suferit numeroase
reorganizări, ultima fiind în anul 2003. Secția medicina internă dispune de
40 paturi din care: Compartiment îngrijiri paliative 16 paturi.
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NOTE
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Material realizat de Asociaţia Naţională de Îngrijiri Paliative
în colaborare cu HOSPICE Casa Speranţei

