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Raport de activitate - 2018
Despre noi
Asociația OncoHelp este o organizație non-guvernamentală care furnizează servicii medicale pentru bolnavii
de cancer. Obiectivul principal al asociației vizează îmbunătățirea și dezvoltarea continuă a serviciilor oncologice
necesare în diagnosticarea și tratarea pacienților bolnavi de cancer. Fiind o asociație non-profit, suntem mereu
preocupați de strângerea fondurilor necesare pentru a ne susține și ne atinge obiectivele, bazându-ne în permanență
pe sprijinul membrilor comunității.
Pornind de la convingerea membrilor fondatori că accesul la sănătate trebuie să fie asigurat tuturor, indiferent de
situația materială și socială a fiecăruia, încă de la început s-a încercat dezvoltarea unei instituții medicale care să
combine avantajele unei organizări de calitate superioară, în sistem privat, cu accesibilitatea largă generată de
sistemul public de sănătate.
Asociația OncoHelp colaborează cu Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru a susține
necondiționat pacienții cu afecțiuni oncologice din România, și este membră a Federației Asociațiilor Bolnavilor de
Cancer din România (FABC).

Misiunea noastră
Promovăm și susținem orice tip de activitate menită să sprijine persoanele bolnave de cancer, luptând în același
timp pentru dezvoltarea serviciilor medicale oncologice necesare diagnosticării și tratării pacienților noștri.
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Consiliul director al Asociației OncoHelp
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Dr. Șerban Negru – Președinte
Dr. Daniela Sîrbu – Vicepreședinte
Dr. Cristina Oprean - Membru
Gheorghița Roșu - Cenzor
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Centrul de Oncologie OncoHelp
Construit în perioada 2005 – 2009, Centrul de Oncologie OncoHelp a reprezentat primul proiect al Asociației
OncoHelp, realizat cu ajutorul sponsorilor și al comunității. A fost gândit ca fiind o alternativă la sistemul
medical de stat, permițând accesul tuturor pacienților la servicii medicale de calitate în cadrul unui spital privat.
Dacă la începutul funcționării sale, în anul 2009, avea un număr total de 38 de paturi și doar 6 angajați și
colaboratori, în anul 2018 Centrul de Oncologie OncoHelp numără peste 225 de angajați și colaboratori și un număr
total de 161 de paturi – din care 132 de paturi pentru spitalizare continuă și 29 de paturi pentru spitalizare de zi.

Număr de paturi - anul 2018
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Devenit spital universtar începând cu anul 2011, Centrul de Oncologie OncoHelp furnizează servicii medicale
specializate pentru pacienții oncologici: oncologie medicală, radioterapie, hematologie, endoscopie digestivă,
imagistică medicală, îngrijiri paliative și consiliere psihologică. În anul 2016, o dată cu construirea și dotarea celui deal doilea buncăr de radioterapie cu un accelerator de ultimă generație, Laboratorul de Radioterapie OncoHelp a
devenit un centru de excelență care poate polariza cazurile dificile și care poate trata pacienții care i se adresează
într-un cadru multidisciplinar. Este autorizat CNCAN (Comisia Națională a Controlului Activității Nucleare), este
certificat ISO 9001 și VARIAN, și de asemenea, în cadrul unui audit extern realizat în anul 2017 de Prof. Dr. Michael
EBLE – Radioterapeut al Universității din Aachen – Germania, acesta a certificat calitatea serviciilor oferite.
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Pacienți tratați în 2018
La ora actuală, Centrul de Oncologie OncoHelp tratează un număr mare de pacienți oncologici, nu doar din județul
Timiș, ci și din județele Caraș – Severin, Arad, Hunedoara, Mehedinți, Gorj, iar numărul celor care se adresează Centrului
este în pemanentă creștere. Structura Centrului de Oncologie OncoHelp cuprinde un număr de 132 de paturi în regim
de de spitalizare continuă, și s-au înregistrat, în anul 2018, 2985 de pacienți nou înregistrați și 4999 de pacienți unici.
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În anul 2018, în regim de spitalizare continuă au fost tratați un număr total de 6.313 pacienți, iar în regim de
spitalizare de zi au fost tratați un număr total de 18.398 de pacienți.

Raport de activitate - 2018 - Asociația OncoHelp

Număr de internări - spitalizare continuă - anul 2018
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Număr de internări - spitalizare de zi - anul 2018
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În ceea ce privește serviciile de radioterapie furnizate în cursul anului 2018, situația se prezintă în felul următor:

Servicii de radioterapie - anul 2018
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Raport financiar - 2018
Venituri
Servicii medicale
Sponsorizări 20%
Donații persoane fizice
Redirecționare 2% din impozitul pe venit
Altele

34,311,556
1,161,830
425,148
175,806
450,709

Cheltuieli
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Cheltuieli salariale
Cheltuieli cu medicamentele adjuvante
Cheltuieli cu amortizarea
Cheltuieli administrative
Cheltuieli întreținere clădiri+aparatură medicală
Cheltuieli cu dobânzile
Altele
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16,307,086
5,483,295
3,188,734
2,227,897
1,082,271
379,953
4,294,600

Investiții
Investiții construcție clădiri
Investitii mijloace fixe

326,734
278,392
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Proiecte de investiții finalizate în 2018
Achiziționarea echipamentelor de dozimetrie pentru realizarea
radioterapiei de tip Total Body Irradiation pentru bolnavii de leucemie
Investiția se adresează pacienților Centrului de Oncologie OncoHelp diagnosticați cu leucemie, care au nevoie
de radioterapie. A fost achiziționat un sistem de dozimetrie, în valoare de 18.000 dolari + TVA, pentru unul din
acceleratoarele existente deja în cadrul Laboratorului de Radioterapie OncoHelp. Astfel, am devenit primul centru
de oncologie din România care furnizează servicii de radioterapie de tip „total body irradiation” – crescând astfel
șansele de supraviețuire și de vindecare ale pacienților bolnavi de leucemie care se adresează Centrului de Oncologie
OncoHelp.
Prin utilizarea acestor echipamente am obținut creșterea și îmbunătățirea modalitații de tratament a pacienților
bolnavi de leucemie prin utilizarea radioterapiei de tip „total body irradiation” – o metodă frecvent utilizată în
străinătate dar deloc – până în acest moment – în România, cu efecte secundare mult mai reduse decât distrugerea
chimică a măduvei – metoda utilizată la ora actuală în România.
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Amenajarea buncărului de brahiterapie în cadrul Laboratorului de
Radioterapie
Pentru a face față solicitărilor în creștere ale pacienților care au nevoie de sevicii de radioterapie, în cadrul Centrului
de Oncologie OncoHelp – mai precis în cadrul Laboratorului de Radoiterapie, a fost amenajată o secție unde,
începând cu anul 2019 va funcționa Serviciul de Brahiterapie (o formă de radioterapie care necesită localizare
exactă, precizie și tehnică de performanță). Valoarea totală a lucrărilor de amenjare se ridică la 310.000 lei.
În prezent, în cadrul Laboratorului de Radioterapie OncoHelp sunt tratați un număr de 125 de pacienți pe zi, în condițiile
în care funcționează 2 buncăre de radioterapie și 2 acceleratoare. Pe lângă aceștia, alți aproximativ 50 de pacienți sunt
consultați zilnic în regim ambulator. Referitor la dinamica pacienților care au beneficiat de ședințe de radioterapie în regim
de spitalizare de zi în cadrul Laboratorului de Radioterapie OncoHelp, situația se prezintă în felul următor: în anul 2015 au
fost tratați 345 de pacienți unici/an, în anul 2016 – 838 de pacienți unici/an, în anul 2017 – 1006 pacienți unici/an, iar
în 2018, până la 1 septembrie, au fost înregistrați 840 de pacienți unici. Acestora li s-au adăugat, în fiecare an, pacienții
internați în spital care au avut nevoie de servicii medicale de radioterapie – atât în scop terapeutic, cât și în scop paliativ.

Dotarea spitalului cu stație de oxigen
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După cum se știe, într-un spital, oxigenul este folosit atât în sălile de operații, în terapie intensivă, în activitățile de
pregătire și trezire pacient, în rezerve și în saloane - pentru oxigenarea pacientilor. Pe lângă condiţiile mai bune de
tratament pentru bolnavi, o staţie de oxigen nouă și eficientă aduce economii importante la bugetul spitalulului.
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De aceea, a fost achiziționată o nouă stație de oxigen și o extensie a acesteia. Practic, au fost achiziționate:
•
Rezervorul de oxigen lichid
•
Stația de alimentare
•
Traseele de distribuție a gazelor medicale
Valoarea -12,000 euro + TVA
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Achiziționarea unui ecograf performant SIEMENS ACUSON P500

Având în vedere numărul în continuă creștere al pacienților care ni se adresează,
precum și din dorința de a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite, în cursul anului 2018
Asociația OncoHelp a achiziționat un sistem cu ultrasunete ACUSON P500 - cel mai nou
ecograf din generaţia sa. Acesta, în configuraţia completă achiziţionata, poate efectua
următoarele tipuri de ecografie: abdomen, medicina de urgență, CV (cerebrovascular),
PV-arterial, PV-venos, părți moi, renal, ginecologic, OB și începutul OB.
Valoarea - 18,000 euro + TVA

Achiziționarea unui număr de 8 infuzomate
pentru chimioterapie
În anul 2018 au fost achiziționate un număr de 8 infuzomate automate, în valoare de 56.000 lei, investiția
adresându-se pacienților Centrului de Oncologie OncoHelp care beneficiază de serviciile Spitalului de Zi OncoHelp.
Am reușit astfel să înlocuim treptat, perfuziile gravitaționale pe care le folosim în chimioterapie, reușind să creștem
numărul pacienților tratați în Spitalul de Zi OncoHelp, și în același timp să îmbunătățim capacitatea de tratament
a acestora.
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Infuzomatele automate sunt foarte ușor de utilizat și de adaptat, fiind folosite pentru administrarea oricărui volum
- dar în special a volumelor mari. Se caracterizează prin precizie, datorată faptului că există posibilitatea de a seta
în prealabil debitul, volumul și timpul, există posibilitatea de a seta alarma în caz de întrerupere a perfuziei, și de
alegere a unei anumite terapii. Mai mult, sunt confortabile pentru pacient, și sunt frecvent utilizate în tratamentul
pacienților în regim de spitalizare de zi sau ambulator.
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Proiecte științifice
OncoHelp Winter School –
ediția I
În perioada 22 – 25 februarie 2018 Asociația OncoHelp a organizat la Timișoara evenimentul științific OncoHelp
Winter School – ediția I, și a reunit peste 230 de specialiști în oncologie și domenii conexe din România. Tema
acestui eveniment a fost “Basic Immunology for Oncologists” – o ocazie pentru specialiștii în domeniu să susțină
prezentări care au evidențiat noutățile din domeniu.
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La finalul acestui eveniment participanții au fost invitați să viziteze Centrul de Oncologie OncoHelp, unde Conf. Dr.
Șerban Negru a realizat o prezentare a centrului, și apoi a ghidat oaspeții într-un tur al secțiilor spitalului.
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” Managementul multidisciplinar al Cancerului de prostată –
diagnostic și tratament ”
În data de 23 martie 2018, la sediul Asociației OncoHelp din Timișoara a avut loc un simpozion științific destinat
clinicilor de urologie din județele limitrofe județului Timiș. La eveniment au participat medici oncologi, urologi și
radiologi - care au dezbătut aspectele medicale actuale ale diagnosticului și tratamentului cancerului de prostată.
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Evenimente caritabile
Spectacol folcloric
“Suflet lângă suflet pentru prevenirea și tratarea cancerului”
În 20 iunie 2018, Asociația Oncohelp, în parteneriat
cu Fundația Maria din Făget a organizat spectacolul
caritabil “Suflet lângă suflet pentru prevenirea și
tratarea cancerului “, eveniment la care au participat
nume reprezentative ale folclorului românesc.
Spectacolul a avut loc la sala Capitol a Filarmonicii
Banatul.
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Artiști cu suflet mare, și cu o reală preocupare
pentru semenii aflați în suferință au cântat pentru
achiziționarea și dotarea cu aparatură a Spitalului
de Zi OncoHelp. Practic, acest concert umanitar a
finalizat campania de strângere de fonduri “Suflet
lângă suflet” organizată în perioada 18 – 20 iunie
2018, unde oamenii au putut realiza donații în bani
sau au putut achiziționa bilete la acest concert.
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Crosul OncoHelp –
ediția I-a
Peste 250 de persoane au participat duminică, 23 septembrie 2018, la Crosul OncoHelp, evenimentul caritabil
desfășurat la Timișoara sub deviza “Există viață după cancer!” Evenimentul a fost organizat cu intenția de a promova
un stil de viață sănătos, și, în același timp, de a aduna fonduri pentru dotarea cu aparatură medicală a saloanelor
din cadrul spitalului de zi al Centrului de Oncologie OncoHelp, prin achiziționarea unor infuzoare automate. A
fost adunată suma de 10.000 lei, care apoi a fost completată cu fonduri proprii ale Asociației OncoHelp și au fost
achiziționate 2 infuzoare automate.
Crosul OncoHelp a fost organizat de către Asociația OncoHelp, în parteneriat cu Asociația Atletic Club Maraton, iar
sponsori ai acestui eveniment au fost Aquatim, SDM Timișoara, Televiziunea Medicală, Leman Industrie, DAF Junior,
și AMS Laborator Genetic. Desfășurat pe malul canalului Bega, pe o distanță de 3,8 kilometri, evenimentul a reunit
oameni sufletiști, preocupați de binele semenilor aflați în suferință, și care au ales să contribuie astfel la lupta
împotriva cancerului.
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Balul caritabil Dovleacul Roz –
ediția a-V-a
Vineri, 12 octombrie 2018 a avut loc, la Timișoara, cea de-a cincea ediție a balului caritabil Dovleacul Roz –
eveniment marca OncoHelp, destinat atât profesioniștilor din domeniul medical oncologic, cât și membrilor
comunității timișorene care doresc să se implice în lupta împotriva cancerului.
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Evenimentul, organizat sub sloganul “Există viață după cancer”, a fost un eveniment simbol, un omagiu adus tuturor
pacienților care au trecut, alături de familiile lor, prin experiența acestei cumplite boli.
Organizarea balului caritabil Dovleacul Roz nu ar fi fost posibilă fără implicarea voluntarilor care au înțeles valoarea
de simbol a Dovleacului Roz: copii, artiști, elevi, studenți, și profesorii care i-au coordonat, și care au “predat” o
lecție de voluntariat și generozitate întregii comunități – prin implicarea voluntară, din timpul lor liber, a tuturor,
în decorarea dovlecilor pentru tombolă. Ceea ce este important de remarcat este faptul că echipa care a participat
voluntar la organizarea acestui eveniment s-a dublat față de echipa de voluntari de anul trecut.
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În cadrul evenimentului au vorbit atât membrii
Asociației OncoHelp, membrii comunității medicale
de specialitate, membri ai Grupului de Suport
Violeta pentru Persoanele Diagnosticate cu Cancer
la Sân, precum și membri ai comunității timișorene
– implicați în lupta împotriva cancerului. Mesajul
pe care aceștia l-au transmis a făcut referire la
importanța consolidării unei comunități puternice și
conștiente în jurul bolnavilor de cancer și al familiilor
acestora, aspect vital pentru dezvoltarea calității
asistenței medicale de care aceștia beneficiază. Au
fost, de asemenea, prezentate mărturii și experiențe
de viață ale bolnavilor de cancer.
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În urma tombolei și a licitației – în cadrul cărora au fost adjudecați dovlecii decorați de către voluntari, a fost adunată
suma de 17.000 lei, care a mers în cadrul fondului Dovleacul Roz – fond prin care s-a realizat amenajarea unui nou
spațiu pentru întâlnirile periodice ale membrelor Grupului de Suport Violeta pentru Persoanele Diagnosticate cu
Cancer la Sân.
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Expoziție caritabilă
“Prin artă, luptăm împotriva cancerului”
În data de 4 decembrie 2018, începând cu ora 18,00, în sala de concerte “Mihai Perianu” a Colegiului Național de
Artă Ion Vidu din Timișoara a avut loc vernisajul expoziției caritabile “PRIN ARTĂ, luptăm împotriva cancerului”.
Expoziția a fost prefațată de un concert caritabil susținut de către elevii și profesorii Colegiului Național de Artă Ion
Vidu Timișoara.
Obiectele scoase la vânzare în cadrul expoziției au fost realizate în timpul ședințelor de terapie prin artă, de către
persoanele diagnosticate cu cancer. Participanții au avut ocazia de a achiziționa cadouri de Crăciun pentru cei dragi,
și de a contribui la acțiunea de strângere de fonduri pentru susținerea viitoare a acestor activități.
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Evenimentul a fost organizat de grupul de suport “VIOLETA”, al persoanelor diagnosticate cu cancer la sân aparținând Asociației ONCOHELP TIMIȘOARA, Grupul de Suport “CURCUBEUL” - al Asociației împotriva Cancerului,
Asociația Culturală RONDO și Colegiul Național de Artă Ion Vidu din Timișoara.
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Muzica pentru viață –
ediția a-IV-a
În perioada 17 – 23 decembrie 2018 Radio România Reșița a organizat Campania de strângere de fonduri “Muzică
pentru viață – ediția a-IV-a”, pe care anul acesta au dedicat-o Asociației OncoHelp, sub sloganul „Ei au construit
un spital, noi îi ajutăm să meargă mai departe”. Echipa Radio România Reșița a ales să lupte împreună pentru
Spitalul OncoHelp din Timişoara, pentru că aici fiecare bolnav care suferă de cancer și este asigurat, beneficiază de
consultaţii gratuite – fiind un spital care nu este destinat doar oamenilor bogaţi, ci se adresează tuturor categoriilor
sociale.
Practic, timp de o săptămână echipa Radio România Reșița a fost amplasată în Căsuța de Sticlă din Centrul Civic al
Reșiței, de unde a emis, 24 de ore din 24 - banii fiind adunați într-o urnă transparentă. Anunțul sumei totale a fost
realizat în data de 23 decembrie 2018, când sub imperiul emoțiilor și al speranței a fost contabilizată suma strânsă
de 121.378 lei.
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Reușita acestui eveniment s-a datorat
miilor de oameni inimoși care au
înteles mesajul campaniei “Muzica
pentru viață 2018” și au decis să se
alăture proiectelor derulate de care
Asociația OncoHelp Timișoara, precum
și profesionalismului și dedicării
echipei Radio România Reșița.

www.oncohelp.ro

Mulțumiri
Asociația OncoHelp din Timișoara este profund recunoscătoare tuturor sponsorilor și partnerilor săi, care au înțeles
eforturile pe care le implică lupta cu această maladie nemiloasă care este cancerul - și au ales să ni se alăture. Fără
implicarea lor, ne-ar fi fost mult mai greu să îmbunătățim calitatea serviciilor de asistență medicală și condițiile de
tratare a pacienților. Am reușit, astfel, împreună, să creștem șansele de supraviețuire și de vindecare ale pacienților
care se adresează Asociației OncoHelp.
Vă mulțumim!
Echipa Asociației OncoHelp
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