
Proiect
Impreuna , pentru sanatatea copiilor nostri !

Scopul  proiectului : 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 .

Organizatia initiatoare : Asociatia bolnavilor de cancer OncoHope Craiova 
Adresa Str. Bujorului nr.7  – Craiova România
Tel. +40 – 0745-582.181
E-mail cutarov@yahoo.com
Site : www.oncohope.ro 

Beneficiari: peste 3500  de copii tratati anual  in  Sectia de pediatrie Craiova , 100 copii 
bolnavi de cancer 

Perioada de desfăşurare: 01/05/2011- 31/12/2011

Localizare: Craiova 

Arie de incidenta desfăşurare program
  Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova  este o unitate de referinta  pentru tratarea 
copiilor atit pentru judetul Dolj cat si pentru judetele invecinate – Olt , Gorj , Vilcea  

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 Clinic Judetean de Urgenta 
Craiova .
Asociatia OncoHope a sprijinit individual copii bolnavi de cancer cu o situatie sociala 
dificila .

In anul 2010 :
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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 Clinic 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 le-
au 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 in luna iunie  unul din cele mai 
performante ecografe existente pe piata pentru depistarea cancerului de san si nu numai .

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 Oncologic 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.Spitalul Regional Craiova 
4.U.M.F. Craiova
5.Inspectoratul Scolar Judetean Dolj

Partener proiect : Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova  

Motivatie proiect  

 Datorita problemelor financiare cu care se confrunta sistemul de sanatate din Romania , 
aspect evidentiat in diferite medii , spitalele nu au mai avut fonduri de intretinere si 
reamenajare a infrastructurii . Din pacate o astfel de situatie continua sa faca victime 
ajungindu-se la adevarate tragedii .
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 O astfel de situatie o regasim si in Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova  - Sectia de 
Pediatrie . Copiii , cei mai vulnerabili dintre noi , au nevoie de o atentie sporita , de conditii 
decente de igiena si tratament . Dincolo de judecati si acuzatii , pretexte si motivatii ,  noi 
dorim sa oferim sprijin amenajarii acestui spatiu ,  in care oricind , cineva drag noua  poate 
ajunge . Mobilerul este vechi de 40 de ani , iar o igienizare a infrastructurii nu a mai fost 
facuta de 10 ani . Pereti mucegaiti , mobilier degradat, toalete insalubre , lipsa aparatura 
electrocasnica , aparatura medicala foarte veche  .  Dincolo de boala , conditiile de mediu ii 
condamna odata in plus la suferinta pe micutii pacienti  . 
Medicina moderna are nevoie de numeroase investigatii paraclinice pentru a realiza un 
diagnostic precis si exact. Printre investigatiile paraclinice dezvoltate in mod deosebit in 
ultimele decenii, imagistica ocupa un loc aparte. Existenta la ora actuala a unor aparate inalt 
perfectionate,  ofera posibilitatea explorarii a numeroase organe si zone anatomice facind din 
diagnosticul ecografic un insotitor de neinlocuit pentru medicul practician. . 
In acest context examinarea ecografica a devenit indispensabila in practica pediatrica. Mai 
mult, a devenit o metoda de screening in depistarea unor afectiuni patologice specifice 
copilului. Deci, putem spune ca examinarea ecografica se impune in practica medicala prin:
- lipsa de nocivitate pentru copil si posibilitatea de repetare in functie de contextul clinic;
- examinarea poate fi efectuata in prezenta parintilor, micsorand frica si stresul micilor 
   pacienti;
- posibilitati de documentare pentru compararea in dinamica a modificarilor depistate;
- rol important in cazul urgentelor;
- depistarea precoce a unor afectiuni cu simptomatologie redusa
- evitarea altor examinari paraclinice de prisos si de multe ori cu efecte secundare pentru 
   pacient si examinator.
- monitorizarea raspunsului terapeutic in cazul afectiunilor oncologice 

Deci examinarea ecografica poate  furniza date complete,  pentru a lua cele mai eficiente 
decizii de diagnostic si tratament .Dar ... aici avem un ecograf vechi de 25 de ani si cred ca 
acest amanunt spune multe despre performantele sale tehnice si medicale 

Cerere  de donatie 

Din dorinţa  de a sprijini  modernizarea Sectiei  de Pediatrie  ce include  compartimentul  de 
OncoPediatrie  din Spitalul  Regional  Craiova ,  de a oferi copiilor  bolnavi de cancer si nu 
numai o asistenta medicala la standarde evoluate de diagnosticare si tratament  , supunem 
atenţiei  companiei  d-v  solicitarea de a  analiza oportunitatea sprijinirii  acestui  demers  de 
modernizare a infrastructurii si achizitionarea unui ecograf care sa  fie la nivelul actual de 
dezvoltare al tehnicii medicale .

Eficienta proiect 

O astfel de donatie ar creste confortul fizic si psihic al peste 3000 de copii internati aici anual, 
dintre care 100 de copii bolnavi de cancer , ar imbunatatii  calitatea actului medical -  prin 
efectuarea unor investigatii de imagistica medicala  al peste 5000 de copii ce au nevoie de 
consult pediatric anual .

Plan de promovare campanie :
- Aplicare postere in locuri publice intens frecventate : 



     Spitalul de Urgenta Craiova 
     Scoli – parteneriat cu ISJ-Dolj 
     Supermarket Real 
- Presa Scrisa regionala 
- Popularizare proiect prin Televiziunile  regionale  TVR-regiunea Sud , TVS (ne-au fost 
   alaturi in proiecte anterioare) 
- Internet 
- Parteneriat cu alte Asociatii regionale – unul dintre parteneri fiind Asociatia Vasiliada care 
ne este alaturi in stringerea de fonduri 

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

http://www.oncohope.ro/

