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”Sănătatea nu e totul dar fără ea nu ai nimic”. Din păcate îi dăm dreptate lui Schopenhauer abia 
când suntem amenințați direct să pierdem bunul nostru cel mai de preț. Și care amenințare 
e mai cutremurătoare decât cancerul? ”Împăratul tuturor bolilor”, așa cum a fost numit de-a 
lungul mileniilor, cancerul continuă să reprezinte spaima primordială a unei societăți aflate 
într-o căutare disperată de valori și repere, pendulând dramatic între vânarea plăcerii cu 
orice preț și teama  de adâncimile neantului. Cancerul reprezintă cel mai redutabil adversar 
într-o lume care se amăgește cu nemurirea și care crede cu deznădejde în infailibilitatea ei 
științifică și tehnologică.

În fața acestei boli, atitudinea noastră socială e o reacție tipică de tipul ”fight or flight”. Cei 
mai mulți îi neagă însăși existența, refuzând să accepte că așa ceva există și întorcând spatele 
oricui le amenință această apărare. Alții, mult mai puțini, aleg compasiunea. Mergând pe 
calea grea, ei înfruntă realitatea și decid că solidaritatea cu cei suferinzi este calea lor. Ei 
sunt cei aleși; sunt luptătorii. Se regăsesc printre sponsorii, voluntarii, membrii marii noastre 
familii, familia OncoHelp. 

În iunie împlinim 15 ani de existență. În 2005 am început un proiect care părea irealizabil. 
Mitropolia Banatului a depus primii bani în contul nostru și astfel fundația spitalului nostru 
a luat ființă. De atunci, sute de sponsori, mii de oameni au adăugat o fărâmă de divinitate la 
această temelie. Am crescut dincolo de cele mai nebunești vise ale noastre, cei de la început. 
Am crescut și în același timp am învățat că se poate, că putem învinge răceala neființei prin 
căldura umană.

Anul trecut am împlinit 10 ani de funcționare a Centrului de Oncologie OncoHelp. E un loc 
al suferinței, un loc în care multe suflete s-au înălțat după ce au pierdut lupta cu materia. 
Dar dincolo de toate acestea, este un loc al speranței. Fiecare pacient care ne trece pragul 
speră - că se va vindeca, că va trăi alături de familia sa, că va învinge suferința. De multe ori 
speranțele lor se împlinesc. Alteori nu. Dar ce ne-am face oare fără speranță? Și, mai ales, ce-
am putea oare face mai mult decât să ținem vie flacăra ei atunci când e umbrită de negura 
deznădejdii?

CUVÂNT DE DESCHIDERE 

Conf. Univ. Dr. Șerban Negru

Membru fondator și Președinte al 
Consiliului Director al Asociației 
OncoHelp
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2019 a fost un an în care am avut multe 
realizări, în care am demarat activități de 
investiții, în timp ce am răspuns unui număr 
din ce în ce mai mare de pacienți care ni 
s-au adresat. 

Privind global, am reușit în anul 2019 să creștem calitatea serviciilor pe care le oferim 
pacienților pe care îi tratăm. Am înlocuit o parte a mobilierului de spital existent uzat fizic 
și moral cu o nouă garnitură de paturi electrice - cu 3 funcțiuni, saltele impermeabile și 
noptiere. Am achiziționat, în același timp, 35 de infuzomate automate cu ajutorul cărora a 
fost îmbunătățit modul în care pacienților li se administrează tratamentul chimioterapic. Nu 
în ultimul rând, pentru a face față solicitărilor existente, am demarat proiectul de extindere 
a Centrului de Oncologie OncoHelp cu un corp de clădire în care va funționa Ambulatoriul 
de Radioterapie. În acceași clădire ne propunem să amenajăm pe 2 nivele, spații de cazare 
pentru 48 de pacienți.

Nu am fi putut realiza aceste proiecte fără puternicul sprijin al membrilor comunității, cărora 
le mulțumesc, și le sunt extrem de recunoscător pentru felul în care s-au mobilizat, au ales 
să ne fie alături, și să contribuie la efortul pe care îl facem, permanent, în lupta cu această 
teribilă maladie - cancerul. Doresc să mulțumesc  întregii echipe a Asociației OncoHelp - 
care zi de zi, la foc continuu, a muncit cu dedicare pentru a trata pacienții, pentru a-i alina, și 
pentru a asigura buna funcționare a spitalului. 

Am continuat și în anul 2019 seria activităților științifice pe care le-am inițiat anii anteriori. Aș 
menționa aici succesul transformării OncoHelp Winter School într-un eveniment științific, de 
amploare națională care a reunit la Timișoara peste 300 de medici oncologi, radioterapeuți, 
hematologi, și alte specialități conexe într-o dezbatere națională pe tema imunoterapiei. 

Și, nu în ultimul rând, anul 2019 a fost anul în care - alături de parteneri, colaboratori, angajați, 
sponsori și pacienți - am sărbătorit modul în care Centrul de Oncologie OncoHelp a evoluat 
în cei 10 ani de existență. A fost un moment festiv de bilanț în care am rememorat împreună 
felul în care s-a dezvoltat echipa, serviciile oferite, precum și infrastructura întregului Centru. 

Cu siguranță, pentru Asociația OncoHelp anul 2019 a fost un an foarte activ, cu multe 
realizări, un an în care activitatea tuturor membrilor echipei a salvat multe vieți. Cu toate 
acestea, mai sunt foarte multe de realizat, și de aceea privim cu optimism și ambiție în viitor, 
păstrând, angajamentul pe care ni l-am asumat: acela de a asigura tuturor pacienților bolnavi 
de cancer un tratament corect, în condiții cât mai bune.

Dr. Valeriu Borugă 

Manager al Asociației OncoHelp
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Sala Operei Naționale Române din Timișoara a găzduit 
în data de 4 octombrie 2019 aniversarea de 10 ani ai 
Centrului de Oncologie OncoHelp, sărbătoare marcată 
prin spectacolul “Silvia”, spectacol realizat cu sprijinul 
Facultății de Muzică și Teatru din cadrul Universității de 
Vest din Timișoara. 

La acest eveniment au participat parteneri, colaboratori, 
angajați, sponsori și pacienți.

Aniversarea a celebrat modul în care Centrul de 
Oncologie OncoHelp a evoluat în cei 10 ani de existență, 
prin felul în care a înțeles să asigure tuturor pacienților 
bolnavi de cancer un tratament corect, în condiții cât 
mai bune. Dorința fondatorilor a fost aceea de a păstra 
din sistemul public ceea ce era mai bun – și de aceea 
au hotărât că toate serviciile oferite pacienților să fie 
accesibile. Astăzi, după zece ani de funcționare, Centrul 
de Oncologie OncoHelp oferă în continuare servicii 
gratuite tuturor pacienților asigurați.

“Istoria noastră, a OncoHelp, a început în 2004 într-
un parter de bloc. Am organizat atunci un cabinet de 
oncologie și am visat să schimbăm felul în care erau 
tratați bolnavii de cancer în Timișoara. Un an mai târziu 
am mutat cabinetul în locația actuală și am început 
construcția unui mic spital lângă ambulatoriul existent 
deja. 

Am vrut să schimbăm ceea ce nu funcționa în altă parte, 
am vrut să eliminăm problemele cu care se confruntă 
medicii peste tot și să adăugăm servicii care lipseau 
la ora respectivă. Am încercat de-a lungul timpului să 
arătăm că se poate și altfel. Să oferim gratuit servicii 
de calitate. Am considerat și considerăm în continuare 
că este datoria noastră să ne respectăm chemarea. 
Am considerat ca este datoria noastră să practicăm 
medicina nu doar ca o știință ci și ca o artă a compasiunii 
şi o misiune a sufletului.

Astăzi, la aniversarea a 10 ani de la inaugurarea 
Centrului de Oncologie OncoHelp, suntem încercați de 
sentimente amestecate. Pe de o parte este sentimentul 
de recunoștință față de toți cei care au făcut eforturi 
enorme pentru a ne sprijini. Pe de altă parte ne apasă 
sentimentul de responsabilitate, de a nu dezamăgi 
așteptările celor care au crezut în noi. În fine, dar nu 
în ultimul rând, e bucuria pe care o simțim, aceea de a 
sărbători împreună un deceniu de solidaritate în lupta 
contra cancerului“ a declarat Conf. Dr. Șerban Negru.
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Asociația OncoHelp este o organizație non – 
guvernamentală care furnizează servicii medicale 
pentru bolnavii de cancer. Fiind o asociație non-
profit, obiectivul principal al Asociației OncoHelp 
este reprezentat de strângerea fondurilor pentru 
dezvoltarea serviciilor medicale oncologice 
necesare în diagnosticarea și tratarea pacienților 
bolnavi de cancer. 

Pornind de la convingerea membrilor fondatori că 
accesul la sănătate trebuie să fie asigurat tuturor, 
indiferent de situația materială și socială a fiecăruia, 

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. 

•  Dr. Șerban Negru – Președinte 

•  Dr. Daniela Sîrbu – Vicepreședinte 

•  Dr. Cristina Oprean - Membru 

•  Gheorghița Roșu - Cenzor 

DESPRE NOI

Misiunea noastră Consiliul Director al 
Asociației OncoHelp

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).
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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 2019 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. 

Devenit spital universtar începând cu anul 2011, 
Centrul de Oncologie OncoHelp furnizează servicii 

Centrul de Oncologie OncoHelp 
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 de- al 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 VARIANS, 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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Echipa de profesioniști din cadrul Asociației 
OncoHelp este axată pe nevoile pacienților 
oncologici care li se adresează, dorind să le 
ofere acestora servicii medicale de cea mai bună 
calitate:

• Oncologie medicală

• Hematologie

• Îngrijiri paliative

• Radioterapie

• Imagistică medicală: computer tomograf, 
ecografie medicală și mamografie

• Endoscopie digestivă superioară și inferioară

Serviciile oferite de 
Asociația OncoHelp 

PACIENȚI UNICI

Pacienți unici 2019

4.800 5.025 5.150 5.275 5.400

Pacienți unici 2018

5.394

4.999

NUMĂR INTERNĂRI/SPITALIZARE CONTINUĂ/2019

0 1.250 2.500 3.750 5.000

Oncologie medicală

Îngrijiri paliative

Hematologie

TOTAL: 6.204

PACIENȚI  NOI 2019: 3.158

4.756

605

822
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Oncologie 
medicală

Hematologie

NUMĂR INTERNĂRI/SPITALIZARE DE ZI/2019

0 5.000 10.000 15.000 20.000

Endoscopie 
digestivă

1.019

Radioterapie

SERVICII RADIOTERAPIE/2019

3D

0 7.500 15.000 22.500 30.000

IMRT

5.133

25.713

1.480

1.461

18.303

TOTAL: 22.331

TOTAL: 30.846
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RAPORT FINANCIAR - 2019

Investiții
Investiții construcție clădiri 6.043.770

Investitii mijloace fixe 270.045

Achiziții echipamente
Echipamente 180.805

Amenajare parcare 54.097

Mobilier 35.143

Cheltuieli
Cheltuieli salariale 18.443.875

Cheltuieli cu medicamentele adjuvante 1.779.581

Program Național de Sănătate 67.839.993

Cheltuieli cu amortizarea 3.049.189

Cheltuieli administrative 2.132.311

Cheltuieli întreținere clădiri+aparatură medicală 1.933.205

Cheltuieli cu dobânzile 203.674

Altele 11.897.558

Venituri
Servicii medicale 38.840.354

Program Național de Sănătate 67.839.993

Sponsorizări 20% 2.372.334

Donații persoane fizice 251.961

Redirecționare 2% din impozitul pe venit, pensii 138.220

Altele 494.131

Valoare (în lei)

Valoare (în lei)

Valoare (în lei)

Valoare (în lei)
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EVENIMENTE CARITABILE

TIMOTION 2019
“Oferim confort pacienților bolnavi de cancer!”

Pacienții tratați în regim de spitalizare continuă 
în cadrul Centrului de Oncologie OncoHelp 
beneficiază de condiții de internare moderne, 
confortabile și ergonomice, prin înlocuirea 
mobilierului de spital existent uzat fizic și moral 
(paturi, saltele și noptiere) cu o nouă garnitură 
de paturi electrice - cu 3 funcțiuni, saltele 
impermeabile și noptiere. 

Acest lucru este posibil grație implicării comunității, 
alături de Asociația OncoHelp, în cursa Timotion 
2019. Suma totală adunată a fost de 70.137 lei, 
în condițiile în care ținta propusă inițial a fost de 
56.100 lei. Am achiziționat cu acești bani 18 seturi 
de mobilier de spital, cu 3 seturi mai mult decât 
ne-am propus inițial prin participarea la Timotion 
2019. Astfel, considerăm că proiectul “Oferim 
confort pacienților bolnavi de cancer!” - proiectul 
cu care Asociația OncoHelp a participat la cursa 
Timtion 2019 a fost un real succes, cu o rată de 
strângere de fonduri de 126,1%. 

Acestora li se adaugă achiziționarea, din fonduri 
proprii ale Asociației OncoHelp, a 35 paturi electrice 
cu 2 funcții, 35 de saltele și 117 de noptiere.

La succesul adunării fondurilor pentru acest proiect 
au contribuit cei 5 ambasadori și cei 9 campioni ai 
Asociației OncoHelp, precum și cei 720 de donatori 
- reprezentanți generoși și sufletiști ai comunității. 
Ne-au fost alături în acest proiect:

• Simona Tabără Amânar - Ambasador 
OncoHelp

• Paula Ivan - Ambasador OncoHelp

• Horia Colibășanu - Ambasador OncoHelp

• Iulian Perpelici - Ambasador & Campion 
OncoHelp

• Laura Sgaverdea - Ambasador & Campion 
OncoHelp

• Monica Maria Ștefan - Ambasador & Campion 
OncoHelp

• Teodora Borghoff - Campion OncoHelp

• Martina Paler - Campion OncoHelp

• Radu Sărăndan - Campion OncoHelp

• Radu Dumitru Dragomir - Campion OncoHelp

• Marius Itineanț - Campion OncoHelp

• Ionuț Alexandru Pîrvan - Campion OncoHelp
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O premieră în organizarea curselor Timotion, 
mobilizarea comunităților cărășene pentru 
participarea la Timotion Everywhere 2019 a fost 
realizată de Radio Reșița, și a adus în cursă, alături 
de Asociația OncoHelp, locuitori din Caransebeș și 
din Oravița. Această mobilizare masivă din județul 
Caraș-Severin a contribuit puternic la succesul 
întregului proiect.

Suntem profund impresionați de răspunsul 
comunității la apelul nostru, și dorim să le mulțumim 
tuturor celor care au contribuit la succesul acestui 
proiect, și să îi asigurăm că vom continua să căutăm 
noi oportunități și noi proiecte de dezvoltare în 
beneficiul pacienților care ni se adresează!

• 70.137 lei - fonduri colectate

• 720 donații

• 18 paturi electrice cu 3 funcțiuni: capacitate electrică de ridicare în 3 
planuri, suport pentru perfuzii și suport pentru punga de urină; 

• 18 saltele rezistente la apă

• 18 noptiere dotate cu tavă, sertar, spațiu pentru pantofi

• 9 campioni și 5 ambasadori alături de Asociația OncoHelp

• 5 comunicate de presă lansate

• 35 apariții în presă

• 42 postări pe Facebook și 4235 Like-uri

• 35 paturi electrice cu 2 funcții, 35 de saltele și 117 noptiere - achiziționate 
din fonduri proprii ale Asociației OncoHelp

Timotion 2019 pentru Asociația OncoHelp, în cifre:
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• Am reușit îmbunătățirea calității serviciilor de asistență medicală furnizate în cadrului 
Centrului de Oncologoe OncoHelp;

• Am reușit îmbunătățirea condițiilor de tratare a pacienților prin înlocuirea mobilierului de 
spital (paturi, saltele și noptiere) din Centrul de Oncologie OncoHelp, cu o nouă garnitură 
de mobilier de nouă generație, superior calitativ, modern, ergonomic, cu caracteristici de 
reglare și mobilitate;

• Mobilizarea comunității prin aducerea alături de Asociația OncoHelp a oamenilor frumoși, 
sufletiști, preocupați de binele semenilor aflați în suferință, care să ne ajute să construim 
împreună șanse pentru cei care sunt bolnavi de cancer;

• Am contribuit la crearea unei comunități puternice și responsabile în jurul Asociației 
OncoHelp. Astfel vom putea atrage atenția asupra situației bolnavilor de cancer, și 
vom putea astfel stimula dezvoltarea unor programe de prevenție și de sănătate, cu un 
puternic impact asupra societății;

• Continuarea parteneriatelor existente și dezvoltarea unor noi parteneriate. Suntem foarte 
conștienți că fără a coagula o structură partenerială din rândul membrilor comunității 
nu vom putea dezvolta cu ușurință programe adresate pacienților noștri, și familiilor lor; 

• Încurajarea unui mod de viață sănătos. Prin sport și prin urmarea unei diete echilibrate 
cresc șansele de a ne păstra sănătatea, prevenția fiind de cele mai multe ori arma cea mai 
de preț în lupta cu această cumplită maladie.

Rezultate calitative:
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CROSUL ONCOHELP 2019 
Ediția a II-a 

„Există viață și după cancer!” este deviza sub care 
cei 390 de participanți au alergat la cea de-a 
doua ediție a Crosului OncoHelp duminică, 22 
septembrie 2019, pentru îmbunătățirea condițiilor 
de administrare a chimioterapiei și tratamentelor 
adjuvante pentru pacienții bolnavi de cancer.

Practic, evenimentul caritabil organizat de 
Asociația OncoHelp împreună cu Asociația Atletic 
Club Maraton și-a propus să adune comunitatea în 
jurul unei cauze nobile, încurajând, în același timp, 
un stil de viață sănătos. Crosul s-a desfășurat pe 
malul canalului Bega, pe o distanță de 4,2 kilometri. 

Suma adunată a fost de 22.990 lei, ceea ce a permis 
achiziționarea unui număr de 5 infuzomate pentru 
dotarea spitalului de zi a Centrului de Oncologie 
OncoHelp. 

Sponsorii și partenerii eveniment au fost: SDM 
Timișoara, Continental România, Raiffeisen Bank, 
Leman Industrie, Cottontex, Aquatim SA, DAF 
Junior, Cosmopolitan Art, Yellow Fresh.
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EXPOZIȚIA CARITABILĂ
“Prin artă, luptăm împotriva cancerului!”

Marți, 3 decembrie 2019 la sala de concerte Mihai 
Perianu a  Liceului de Artă Ion Vidu 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. Timișorenii au fost invitați ca prin donațiile 
realizate să contribuie la stimularea ședințelor de 
terapie prin artă organizate de Grupul de Suport 
Violeta al Persoanelor Diagnosticate cu Cancer la 
Sân ce activează în cadrul Asociației OncoHelp din 
Timișoara. 

La fel ca în anii anteriori, la acest eveniment au 
participat și au expus  obiectele realizate în cadrul 
ședintelor de terapie prin artă și alte organizații 
non-profit din Timișoara care au ca activitate 
sprijinirea bolnavilor de cancer, alături de grupul de 
suport “VIOLETA”:

• Grupul de Suport “CURCUBEUL” al bolnavilor 
cu cancer

• Asociația Culturală RONDO 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 astfel 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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Necesarul de servicii de radioterapie - neacoperit 
nici în zona de vest a țării, nici la nivel național, 
generează un număr tot mai mare de pacienți care 
provin din partea de vest a țării, dar și din județe 
mai îndepărtate: Caraș – Severin, Arad, Hunedoara, 
Mehedinți, Gorj.

În acest context, pentru a face față solicitărilor 
existente, a apărut necesitatea îmbunătățirii calității 
serviciilor de asistență medicală prin creșterea 
capacității de primire și tratare a pacienților. Acest 
lucru este posibil prin extinderea spitalului existent 
(a Centrului de Oncologie OncoHelp) cu o nouă 
clădire în care va funcționa Ambulatoriul OncoHelp 
pentru servicii de radioterapie, dotarea acestuia  cu 
echipamente moderne de investigație medicală și 

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, în 2018 - 1260 pacienți 
unici pe an, iar în anul 2019 - 1393 pacienți unici. 
Acestora li s-au adăugat, în fiecare an, pacienții 
internați în spital care au avut nevoie de servicii 

INVESTIȚII REALIZATE ÎN ANUL 2019

de tratament și extinderea echipei care va furniza 
serviciile medicale.

Proiectul început în luna mai 2019, își propune 
construcția noii clădiri, în regim S+P+2 etaje, în care 
să funcționeze ambulatorul de radioterapie și să 
ofere posibilitatea de cazare pentru 48 de pacienți. 
La finalizarea acestei clădiri, se va realiza dotarea 
cu: 48 de paturi, noptiere, dulapuri de lenjerie; 
mobilier specific pentru 7 cabinete de consultație, 
mobilier pentru săli de așteptare și recepție. Se va 
realiza dotarea clădirii cu un sistem de ventilație și 
de încălzire, un sistem IT și o stație de oxigen. Vor fi, 
de asemenea, organizate vestiare pentru personal, 
precum și o cameră de conturaj. Valoarea totală a 
proiectului este de 2.236.285 euro.

Extinderea Centrului de Oncologie OncoHelp 
cu un ambulatoriu de radioterapie și cu 2 etaje de saloane 

Valoarea totală a proiectului: 2.236.285 euro

medicale de radioterapie – atât în scop terapeutic, 
cât și în scop paliativ.

Mai mult, începând cu anul 2020, în cadrul Centrului 
de Oncologie OncoHelp se dorește inaugurarea 
Serviciului de Brahiterapie (radioterapie internă). 
Astfel, se anticipează creșterea numărului de 
solicitări pentru serviciile de radioterapie furnizate 
de OncoHelp.
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Dotarea Centrului de Oncologie OncoHelp 
cu 35 de infuzomate automate

În cursul anului 2019, firma Continental Anvelope 
Timișoara a realizat o sponsorizare de 20.000 de euro, prin 
intermediul căreia încă 22 de infuzomate automate au fost 
date în folosință în cadrul Spitalului de Zi al Centrului de 
Oncologie OncoHelp, crescând astfel calitatea serviciilor 
medicale oferite pacienților care urmează tratamente de 
chimioterapie. 

Alte 5 infuzomate automate au fost achiziționate cu suma 
adunată în cadrul celei de-a 2 a ediții a Crosului Oncohelp, 
defășurat în luna septembrie 2019 sub deviza “Există viață și 
după cancer!”.

Modul în care pacienții primesc tratamentul chimioterapic a 
fost mult îmbunătățit prin achiziționarea acestor infuzomate. 
Dacă perfuziile gravitaționale care erau folosite anterior 
aveau o precizie de administrare mai scăzută și permiteau 
o mobilitate redusă a pacientului, noile infuzomate sunt 
foarte ușor de utilizat și de adaptat, existând posibilitatea de 
a seta în prealabil debitul, volumul, timpul de administrare 
și de a seta alarma în caz de întrerupere a perfuziei. Sunt 
confortabile pentru pacient, și sunt frecvent utilizate în 
tratamentul pacienților spitalizați.

Asociația “Ajută, Valorifică, Empatizează” din Timișoara a 
colaborat cu Grupul de firme Comandor, cu Werzalit și cu 
Clubul Rotary Cosmpolitan din Timișoara, și împreună au 
donat Asociației OncoHelp un număr de 8 infuzomate, în 
valoare totală de 36.793 de lei.
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Dotarea cu noi seturi de mobilier de spital

Pacienții care beneficiază de tratament oncologic 
gratuit în regim de spitalizare continuă în cadrul 
Centrului de Oncologie OncoHelp beneficiază 
de condiții de internare moderne, confortabile 
și ergonomice, prin înlocuirea mobilierului de 
spital existent uzat fizic și moral (paturi, saltele și 
noptiere) cu o nouă garnitură de paturi electrice - 
cu 3 funcțiuni, saltele impermeabile și noptiere.

În urma participării Asociației OncoHelp la cursa 
Timotion 2019, au fost adunate fondurile necesare 
achiziționării a 18 seturi de mobilier de spital, în 
valoare totală de 70.137 de lei. Acestea au fost date 
în folosință începând cu luna august 2019.

Acestora li se adaugă achiziționarea, din fonduri 
proprii ale Asociației OncoHelp, a 35 paturi electrice 
cu 2 funcții, 35 de saltele și 117  noptiere.

Ca urmare a participării la cursa Timotion 2019, 
suntem profund impresionați de răspunsul 
comunității la apelul nostru, și dorim să le mulțumim 
tuturor celor care au contribuit la succesul acestui 
proiect, și să îi asigurăm că vom continua să căutăm 
noi oportunități și noi proiecte de dezvoltare în 
beneficiul pacienților care ni se adresează!
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PROIECTE ȘTIINȚIFICE

OncoHelp WINTER SCHOOL - Ediția a II-a 
„Imunoterapia cancerului pentru oncologii medicali”

În perioada 21 - 24 februarie 2019 a avut loc la 
Timișoara, în organizarea Asociației OncoHelp 
conferința cu tema “Imunoterapia cancerului 
pentru oncologii medicali”. La eveniment 
au participat peste 300 de medici oncologi, 
radioterapeuți, hematologi, și alte specialități 
conexe - intenția organizatorilor fiind aceea de 
a iniția, prin intermediul acestui eveniment, o 
dezbatere națională pe tema imunoterapiei.

Această conferință este organizată sub umbrela 
“OncoHelp Winter School” - eveniment educațional 
marca Asociația OncoHelp, aflat deja la cea de-a 
doua ediție. În cadrul conferinței le-a fost oferită 
participanților o informare aprofundată asupra 
imunoterapiei cancerului în România, dar având în 
vedere caracterul educațional de școală de iarnă 
s-a insistat mult și asupra aspectelor practice și 
asupra interactivității.

Personalități de marcă din domeniul oncologiei 
medicale românești și internaționale au susținut 
prelegeri și prezentări interactive - astfel încât 
participanții au avut ocazia de a împărtăși idei și 
exemple de bună practică. 

Pe lângă prelegerile științifice, evenimentul a inclus 
și expoziții de prezentare a produselor farmaceutice 
utilizate în terapia oncologică.
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„Managementul multidisciplinar al Cancerului de prostată 
– diagnostic și tratament”

Zilele OncoHelp
„Managementul multidisciplinar al patologiei oncologice 
– noutăți în diagnostic și tratament” 

În data de 14 martie 2019, 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 

Activitățile științifice ale Asociației OncoHelp au 
continuat în anul 2019 prin organizarea, la Oradea, 
a celor două ediții ale “Zilelor OncoHelp”: ediția 
I în perioada 07- 09 iunie 2019, și ediția a II-a în 
perioada 08 - 10 noiembrie 2019. 

Ambele evenimente au fost destinate prezentărilor 
și dezbaterilor privind modalitățile de diagnostic 
și tratament al patologiei oncologice, prezentări 

în jur de 50 de medici oncologi, urologi și radiologi 
- care au dezbătut aspectele medicale actuale 
ale diagnosticului și tratamentului cancerului de 
prostată. 

realizate de specialiștii Asociației OncoHelp și de 
medici din zona de Vest a României, și au reunit 
în total un număr de 160 de participanți - medici 
oncologi și medici radiologi. În cadrul acestor 
evenimente au fost dezbătute teme de actualitate, 
și în același timp diverse pentru managementul 
patologiei oncologice. 
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În cursul anului 2019 a început pregătirea pentru 
ciclul II de acreditare ANMCS. Obiectivul acestui 
demers vizează încadrarea Centrului de Oncologie 
OncoHelp într-o categorie superioară de acreditare 
conform standardelor ANMSC.

Practic, se intenționează obținerea certificării 
calității serviciilor medicale destinate pacienților 
oncologici care se adresează Centrului de 
Oncologie OncoHelp precum și îmbunătățirea 
continuă a calități actului medical. În egală 
măsură se dorește creșterea nivelului de siguranță 
și confort, atât pentru pacienți, cât și pentru 
personalul medical și nemedical care lucrează în 
această unitate sanitară. 

Obținerea acreditării Autorității Naționale pentru 
Managementul Calității în Sănătate (ANMCS)



www.oncohelp.ro 21Raport de activitate - 2019 - Asociația OncoHelp

COMUNICAREA CU PRESA

Asigurarea transparenței activității realizate, precum 
și a utilizării fondurilor provenite din diverse donații, 
sponsorizări sau contribuții individuale este cheia 
unei relații parteneriale deschise și corecte cu toți 
cei care aleg să doneze, și să se implice astfel în 
lupta împotriva cancerului. 

Pentru Asociația OncoHelp aceasta este o prioritate, 
esențială pentru a menține deschisă comunicarea 
cu partenerii și donatorii Asociației OncoHelp.

În acest context, în cursul anului 2019 Asociația 
OncoHelp a lansat un număr de 12 comunicate de 
presă, vizând următoarele teme majore:

Participarea la Timotion 2019

Titlul comunicatului de presă Data lansării
Număr apariții 

în presă

“Asociația OncoHelp va participa la cel mai mare maraton caritabil din Timișoara 
- Timotion 2019”

20.12.2018 11

“Comunitatea se mobilizează pentru înlocuirea mobilierului de spital existent la 
Centrul de Oncologie OncoHelp. Vino și tu alături de noi la Timotion 2019! “

13.03.2019 9

“Împreună suntem mai puternici! Interesul pentru caritate și pentru sport aduc 
județul Caraș - Severin în cursa Timotion Everywhere 2019 “

25.03.2019 3

“Cu sprijinul extraordinar al comunității, Asociația OncoHelp va îmbunătăți 
condițiile de intrenare ale pacienților bolnavi de cancer”

24.05.2019 7

“Cu ajutorul comunității, bolnavii de cancer au condiții mai bune de tratament 
la Centrul de Oncologie OncoHelp”

25.10.2019 5

OncoHelp Winter School - Ediția a II-a

“Importantă conferință pe tema imunoterapiei cancerului, la Timișoara” 20.02.2019 13

Schimbarea furnizorului de catering

“Asociația OncoHelp a decis schimbarea furnizorului de catering” 28.03.2019 9

Crosul OncoHelp - Ediția a II-a 

“Vino alături de noi la Crosul OncoHelp, să alergăm pentru dotarea cu aparatură 
modernă a Centrului de Oncologie OncoHelp!”

13.09.2019 12

“Sute de timișoreni au alergat la Crosul OncoHelp 2019” 23.09.2019 13

Aniversarea de 10 ani a Centrului de Oncologie OncoHelp

“Centrul  de Oncologie OncoHelp  aniversează 10 ani de activitate” 04.10.2019 8

Expoziția caritabilă a Grupului Violeta

“Cumpărând cadouri de sărbători, puteți sprijini ședințele de terapie prin artă ale 
persoanelor diagnosticate cu cancer. O nouă ediție a expoziției caritabile “Prin 
ARTĂ, luptăm împotriva cancerului”

27.11.2019 7

Sposorizare Continental Anvelope

“Doar uniți putem face lumea mai bună și mai sănătoasă! Dotarea Centrului de 
Oncologie OncoHelp continuă cu ajutorul donațiilor”

29.11.2019 9

TOTAL

12 comunicate de presă lansare în 2019 106
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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. 
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Aims Timișoara S.R.L.

Ames Food Factory S.R.L.-D

Analog S.R.L.

Aquatim S.A.

Arimpex S.R.L.

Artoil S.R.L.

Asociația Look Inside

Atma Group S.R.L.

Auchan Romania S.A

Berg Banat S.R.L.

Bibus Ses S.R.L.

Bioclinica S.A.

Birou Notarial Graur Elisabeta

Birou Notarial Lăpădat Maria

Birou Notarial Miculescu Daniela

Birou Notarial Cociorvă Octavian

Birou Notarial Motica Adina

Birou Notarial Nebela Adriana

Birou Notarial Rădulescu Carmen

Birou Notarial Rusu Camelia

Birou Notarial Noțingher Teodora Luminița

Blue Matrix S.R.L.

Borealis Instal S.R.L.

Cab. Teh. Asist. Pt. Pro

Camera Notarilor Publici

Casa de cultură Moldova Nouă

Casa Devall Romania S.RL.

CM Metal Trading S.R.L.

Codrina S.R..L

Comagra Beregsău S.A.

Condor Ex S.R.L.

Continental Automotive S.R.L.

Continental Anvelope Timișoara S.R.L.

Continental SRL

Contitech Thermopol România S.R.L.

Corvin Oil S.R.L.

D.A.F. Junior S.R.L.

De Facto Incom S.R.L.

Dental Experts S.R.L.

Erfolg S.R.L.

Exhelios S.R.L.

Farmado Exim S.R.L.

Feboni S.R.L.

Femadar S.R.L.

Flexible Design S.R.L.

Forte Parteners S.R.L.

Vă mulțumim!

Echipa Asociației OncoHelp

Mai jos vă prezentăm lista sponsorilor pentru anul 2019. 
Acestora li se adaugă numeroase persoane fizice care au făcut donații în bani.

Fundația “Makry Stojkovici”

Gabbro S.R.L.

Greenlex S.R.L.

Group Elecs S.R.L.

Hawle H S.R.L.

ICC Chemicals S.R.L.

Indprodcom S.R.L.

Industrial Model S.R.L.

Leman Industrie S.R.L.

Leonard Collection S.R.L.

Madex S.R.L.

Mecatron S.R.L.

Misca 2011 S.R.L.

Nandripris&Co S.R.L.

New Essence Trades S.R.L.

Nordik Express S.R.L.

Objective SSM S.R.L.

Ondrill S.R.L.

Opera Center One S.R.L.

Patrol Services S.R.L.

Pro Tim SSM S.R.L.

Proiect Misca S.R.L.

Psihoreli Construct S.R.L.

Pur și Simplu Ind S.R.L.

Rador LC S.R.L.

Raiffeisen Bank

Riela Romania S.R.L.

Sani Lux S.R.L.

Sherwin Williams Balkan S.R.L.

Softgate 4U S.R.L.

Speed Line Impex S.R.L.

Spyshop S.R.L.

Take Work S.A.

Toluna Romania S.R.L.

Tomcat Color 2000 S.R.L.

Tredeco Holding S.R.L.

Trigo Industry S.A.

Trimsol Romania S.R.L.

Webasto Romania S.R.L.

World Mediatrans S.R.L.
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