Proiect
Centru de diagnosticare si tratare a cancerului la san
Scopul proiectului : Crearea unui centru modern dotat cu aparatura de ultima generate
pentru diagnosticarea si tratarea cancerului la san

Organizatia initiatoare : Asociatia bolnavilor de cancer OncoHope Craiova
Adresa Str. Marasti nr. 16 – Craiova România
Tel. +40 – 0745582181
E-mail cutarov@yahoo.com
Site : www.oncohope.ro

Beneficiari: 1000 de pacienti cu afectiuni oncologice tratati lunar in
Centrul de Oncologie Craiova

Perioada de desfăşurare: 2011 - 2012
Localizare: Craiova
Sustinator proiect : Compania AVON
Arie de incidenta desfăşurare program
Centrul de Oncologie Craiova este o unitate de referinta pentru tratarea si monitorizarea
bolilor neoplazice atat pentru judetul Dolj, cat si pentru judetele invecinate – Olt , Gorj ,
Vilcea , Mehedinti

Aflati despre noi
Asociatia OncoHope Craiova este o asociatie nonprofit destinata actiunilor caritabile si
medicale , sprijinirii bolnavului de cancer si al familiei sale, sustinerii construirii unui centru
modern de oncologie in Craiova. Asociatia Bolnavilor de cancer "OncoHope" este formata
din supravietuitori si rude ale acestora , cadre medicale si oameni care vror sa ajute .
Asociaţia OncoHope a desfăşurat acţiuni caritabile în unităţi medicale de stat, susţine
material bolnavii de cancer cu situaţie materială dificilă, desfaşoară campanii de
conştientizare şi screening a cancerului.
In anul 2009 :
Asociatia OncoHope in cadrul actiunii "Dincolo de boala , SPERANTA !" a contribuit la
modernizarea unor saloane din Sectia de Oncologie a Spitalului Regional Craiova .
Asociatia OncoHope a sprijinit individual copii bolnavi de cancer cu o situatie sociala
dificila .
In anul 2010 :
Incercand sa aline suferintele copiilor bolnavi de cancer pentru ca ei sa se simta ocrotiti si sa
nu uite de copilarie , Asociatia OncoHope a initiat , a coordonat si gestionat campania
"Ajuta un copil, salvează un zbor !"

In Sectia de oncopediatrie din Spitalul de Urgenta Craiova, in cursul anului 2010 au fost
facute o serie de modernizari: s-a izolat termic cladirea, s-a zugravit, s-a vopsit, au fost
schimbate saltelele, pilotele, lenjeriile, s-au pus jaluzele , s-a adus mobilier nou . Copiilor leau fost donate multe jucarii pentru camera de joaca si le-a fost organizata o petrecere .
La sfarsit de an, Mosul a venit pentru copii cu jucarii si echipamente electrocasnice de ultima
generatie (trei frigidere si trei televizoare de tip plasma ).
In anul 2011 :
Campanie de constientizare asupra pericolului cancerului de san.
Fii sigura ca esti bine!

Membrii Asociatiei OncoHope Craiova au impartit in ziua de 8 Martie femeilor flori, dar si
pliante informative cu informatii despre cancerul de san - afectiune care identificata la timp,
poate fi tratata, fara urmari grave.
Aici femeile au gasit date despre factorii de risc, masurile de prevenire, despre cum se face
autoexaminarea, ce este o mamografie si o ecografie mamara, cand trebuie facute - alaturi de
indemnul insistent "Fii sigura ca esti bine"! In cadrul acestui proiect asociatia are un
parteneriat cu compania Avon care va dona asociatiei unul din cele mai performante
ecografe existente pe piata pentru depistarea cancerului de san si nu numai .

Proiecte in derulare
Impreuna , pentru sanatatea copiilor nostri !
Scopul acestuia - Modernizarea infrastructurii Sectiei de Pediatrie ce include compartimentul
de oncopediatrie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova , achizitionarea unui
ecograf in vederea oferirii de servicii medicale la standarde evoluate , cresterea calitatii
actului medical pentru copiii din Oltenia .
Proiectul este initiat si gestionat de Asociatia OncoHope . Partenerii nostri sunt si alte
asociatii din tara si strainatate , Asociatia Mitropoliei Olteniei - Vasiliada , Inspectoratul
Scolar Judetean Dolj .
Alte referiri : http://www.gds.ro/Actualitate/2011-05-07/Donati+pentru+clinica+de+copii
%21&hl=oncohope&tip=toate
Permanent asociatia sprijina bolnavi de cancer cu o situatie materiala dificila .
Date suplimentare despre asociatie puteti gasi pe situl acesteia www.oncohope.ro
Si fiindca unul din obiectivele noastre este imbunatatirea conditiilor de ingrijire si tratament
pentru bolnavii de cancer avem un Parteneriat de colaborare cu Centrul de Oncologie
Craiova .
Marturii ale activitatii noastre stau numeroase articole in presa scrisa locala la care gasiti
referiri de pe situl asociatiei , emisiuni TV de popularizare a actiunilor noastre precum si o
invitatie speciala la emisiune "Tema Zilei " a postului TVR ,dar si diferite scrisori de
recomandare din partea unor institutii publice locale cu care am avut colaborari .

Scrisori de recomandare
1.Primaria Craiova
2.Mitropolia Olteniei
3.Directia De Sanatate Publica Dolj.
4.U.M.F. Craiova
5. Spitalul Clinic de Urgenta Craiova

Partener proiect : Centrul de Oncologie Craiova
Prezentare
In ultimul deceniu incidenţa cancerului este în continuă creştere. Astfel, anual sunt luati in
evidenta peste 1500 cazuri noi de pacienti cu afectiuni maligne . Deşi este o zona cu
patologie oncologică foarte frecventă, zona Olteniei nu beneficiază de infrastructura necesară
si suficienta, astfel incat sa poata asigura accesul legal pentru toti pacientii la investigatiile si
terapiile de ultima generatie pentru o zonă de aproape 2.3 milioane de locuitori .
Craiova este mult în urma altor centre universitare care se ocupa de terapia cancerului.
Din aceste motive si altele in plus , aparitia Centrului Oncologic Craiova a fost oportuna si
binevenita . Sa compleze necesitatile , sa ridice standardele .
Centrul de Oncologie Craiova functioneaza ca o unitate sanitara cu paturi in regim de
internare de zi si farmacie proprie cu circuit inchis, care deserveste lunar un numar de 1000
pacienti . Acesta combina avantajele unei organizări net superioare în sistem privat cu
accesibilitatea largă acordată din sistemul public.
Respectul pentru pacient şi pentru timpul său , conditii moderne de tratament , igiena
desavirsita si ordinea sunt alte aspecte pozitive ale nivelului de asistenta medicala in aceasta
unitate . Aici permanent, dincolo de profesionalismul personalului , pacientul primeste
asistenta psihologica pentru ai spori încrederea in sansa sa de vindecare , empatie si sprijin
moral si numai , pentru aspecte delicate prezente intr-o astfel de afectiune .

ACTIVITATEA:
Profilaxia, tratamentul şi metodologia cancerului
Cercetare fundamentală şi clinică
3 MEDICI SPECIALIŞTI si 15 angajaţi
Peste 1000 cazuri de cancer anual
Cca 9000 de consultaţii anual
Centrul de Oncologie Craiova este un proiect destinat tuturor .
Consultaţiile pacienţilor si tratamentele , accesul la investigaţii de laborator şi
imagistice , medicatia antineoplazica sunt gratuite prin Programul National de cancer .
Dezvoltarea sa va continua cu lărgirea paletei de servicii gratuite ce se adresează nevoilor
specifice pacienţilor cu cancer si nu numai , cum ar fi ingrijirea paliativa , sustinerea unor
programe de preventie si depistare precoce a cancerului

Centru Oncologic Craiova aduce o speranta noua in ONCOLOGIE in zona Olteniei prin
dezvoltarea permanenta si dotarea cu aparatura performanta pentru diagnosticarea si tratarea
cancerului .

Cerere de donatie
Aspecte ale performantei actului medical oncologic sunt stabilirea unui diagnostic precoce
si exact si evaluarea corecta a extinderii bolii , monitorizarea raspunsului terapeutic si al
evolutiei bolii neoplazice , precum si administrarea eficienta si in siguranta a tratamentului
oncologic . Pentru aceasta este nevoie de investigatii si analize complexe si complementare
de imagistica , imunochimie si hematologie care sa furnizeze date complete, pentru a lua cele
mai eficiente decizii .
Din dorinţa de a sprijini dezvoltarea la Craiova a unuia dintre cele mai moderne centre
Oncologice din tara si de a oferi bolnavilor o asistenta medicala la cele mai inalte
standarde de diagnosticare si tratament al cancerului , supunem atenţie companiei d-v
solicitarea de a analiza oportunitatea achiziţionării urmatoarelor echipamente
•

Ecograf

Toshiba Aplio XG

Ecografia standard 2D evalueaza detalii anatomice ale diferitelor structuri vizualizate pe baza
diferentelor intre impedantele acustice ale acestora (ecografie clasica, modul B). La aceasta se
adauga examenul Doppler, care apreciaza elementele in miscare (fluxul sangvin).
Tehnica nou dezvoltata - elastografie in timp real - disponibila pe Acuson S2000, adauga la cele
doua anterior prezentate o noua dimensiune a examinarii : masurarea elasticitatii tesuturilor.

Submodulele sale permit cea mai completă evaluare ultrasonică a sânului până acum,
fără invazivitate sau iradiere.
Adaugarea acestui nou mod de evaluare a leziunilor de la nivelul diverselor organe are in
primul rand aplicabilitate in diferentierea dintre tumorile benigne si cele maligne, dar si in
aprecierea extinderii unei leziuni. Elastografia in timp real se poate aplica pentru leziuni
situate la nivelul sanului, tiroidei, ficatului, prostatei. Astfel diagnosticul devine mai
precis, se pot evita manevre ulterioare inutile, riscante, costisitoare (punctii biopsii, CT,
RMN).

Buget estimat - 100.000 euro

Ne puteti fi alaturi prin :
Banca Comerciala , Sucursala Judeteana Craiova
Cont Lei : RO140134112492920001RNCB
Asociatia OncoHope Craiova
Site : www.oncohope.ro
Persoana de contact : Marga Cutarov Tel : 0745-582.181

