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„Asociația OncoHelp a ajuns în 2020 în al 15-lea 
an de existență. De-a lungul acestei perioade, 
asociația a avut o prezență tot mai importantă pe 
plan regional și chiar național. 

Impactul pe care l-a avut activitatea noastră 
de-a lungul acestor ani s-a tradus în ameliorarea 
suferinței a zeci de mii de pacienți cu cancer, tratați 
în cadrul Centrului de Oncologie OncoHelp, un 
spital multidisciplinar care își desfășoară activitatea 
sub egida asociației cu același nume. Doar în 
2020 peste 5.000 de pacienți au fost internați și 
tratați aici, iar efortul nostru a fost direcționat 
mai ales spre a oferi servicii gratuite dar de înalt 
profesionalism într-o perioadă dificilă din multe 
puncte de vedere. Am reușit să inaugurăm o nouă 
clădire pentru departamentul de radioterapie care 
ne permite să asigurăm condiții civilizate de tratare 

CUVÂNT DE DESCHIDERE 

Conf. Univ. Dr. Șerban Negru

Președinte și fondator al Asociației OncoHelp

CUVÂNT DESCHIDERE

și cazare pentru persoane venite uneori de la mari 
distanțe. Ne-am concentrat totodată atenția spre 
educația continuă a medicilor, cu convingerea că 
această activitate este singura care poate menține 
și imbunătăți terapia oferită pacienților noștri. 
Am desfășurat două simpozioane regionale și o 
conferință internațională pe tema imunoterapiei, 
care au oferit cele mai noi informații colegilor noștri. 
O serie de alte proiecte de mai mică anvergură au 
fost inițiate, continuate sau finalizate în acest an.

Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi în 
demersul continuu de luptă împotriva cancerului. 
Sprijinul comunității este esențial pentru noi căci 
el ne asigură resursele de care avem nevoie dar, în 
egală măsură, ne amintește zi de zi de datoria pe 
care ne-am asumat-o și ne oferă motivația pentru 
a continua.”
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2020, un an plin de provocări, un an în care am 
conștientizat, atât la nivel individual, cât și la nivel 
organizațional că, indiferent de situațiile cu care ne 
confruntăm, misiunea pe care ne-am asumat-o ne 
obligă pur și simplu să mergem înainte. 

Din mai multe perspective, impactul pandemiei de 
Covid-19 a fost resimțit din plin în cadrul Asociației 
OncoHelp, pornind de la faptul că s-a înregistrat o 
scădere semnificativă a adresabilității bolnavilor către 
medicii specialiști urmată inevitabil de o scădere 
a depistării precoce a noilor cazuri de cancer, 
și continuând cu impactul negativ direct asupra 
rezultatului financiar cauzat de măsurile suplimentare 
de protecție împotriva răspândirii noului coronavirus 
adoptate la nivelul spitalului. Ținând cont de lipsa 
de predictibilitate generată de evoluția pandemiei, 
echilibrul între venituri și cheltuieli a fost cu greu 
menținut pe parcursul anului. 

Atât sistemul nostru de valori precum Compasiunea 
față de suferința bolnavului, Respectul față de 
oameni, Pasiunea pentru munca noastră, cât și 
angajamentul asumat în fața pacientului bolnav 
de cancer, reprezintă combustibilul pentru a 
ne continua povestea de succes. Dezvoltarea 
serviciilor medicale oncologice reprezintă pentru 
noi un angajament de care nu ne-am dezis în ciuda 
greutăților întâmpinate în acest an pandemic. Am 
continuat proiectele începute în anul precedent cu 
aceeași pasiune, astfel că, rezultatele nu au întârziat 
să apară spre sfârșitul anului 2020.

Dr. Valeriu Borugă 

Manager al Asociației OncoHelp

CUVÂNT DESCHIDERE

Am reușit să schimbăm toată garnitura de paturi și 
noptiere de spital, cele uzate au fost înlocuite cu 
seturi noi și moderne, cu scopul de a crește gradul 
de confort oferit pacientului suferind. Totodată 
am reușit să încheiem prima etapă în dezvoltarea 
Laboratorului de Radioterapie OncoHelp prin 
finalizarea și inaugurarea noului Ambulatoriu de 
Radioterapie. O clădire modernă structurată pe 4 
niveluri care pune la dispoziția pacienților oncologici 
o sală de așteptare cu spațiu generos și confortabil, 7 
cabinete medicale de specialitate, dar și 48 de paturi 
pentru cazarea gratuită pe toată perioada efectuării 
tratamentului radioterapeutic. 

Schimbarea paradigmei de tratament în cancer, 
dar și statisticile nu foarte încurajatoare în ceea 
ce privește incidența cancerului și mortalitatea 
din cauza cancerului, ne determina să rămânem 
ancorați în realitate, să ne informăm periodic despre 
evoluția științifică atât în materie de modalități de 
diagnostic cât și în materie de abordări terapeutice 
de ultima oră. Imunoterapia oncologică a rămas 
pentru noi tema principală a OncoHelp Winter 
School, eveniment științific național organizat 
de Asociația OncoHelp. Acesta a avut loc în luna 
februarie 2020 și s-a bucurat de un real succes, 
reunind la Timișoara peste 420 de medici oncologi, 
radioterapeuți, hematologi, dar și medici din alte 
specialități conexe. Știut fiind faptul că oncologia 
rămâne specialitatea medicală cu cea mai galopantă 
evoluție, pe tot parcursul anului 2020 am continuat 
seria întâlnirilor științifice și educaționale regionale, 
în cadrul evenimentului „Zilele OncoHelp”. Deși 
am fost nevoiți să ne adaptăm situației și să mutăm 
aceste întâlniri în mediul on-line, conținutul științific 
și caracterul academic al prezentărilor s-au menținut 
la nivel ridicat.

Din păcate am fost nevoiți ca în anul 2020 să anulăm 
toate evenimentele caritabile marca OncoHelp. Cu 
toate acestea ne-am bucurat de participarea la cursa 
Timotion VI cu un proiect de suflet „Oxigenul este 
viață pentru pacienții OncoHelp”, participare care 
și-a atins obiectivul și a fost implementat în cadrul 
noului Ambulatoriu de Radioterapie OncoHelp.

Privind retrospectiv, evenimentele din anul 2020 ne-
au pus la mare încercare pe fiecare dintre noi. Acesta 
este și motivul pentru care  sunt profund impresionat 
de capacitatea întregii echipe OncoHelp de a se 
adapta unei situații nemaiîntâlnite, de solidaritatea 
și implicarea de care au dat dovadă! Le mulțumesc 
pentru faptul că au rămas alături de pacienții care au 
avut nevoie de serviciile noastre. 

Și nu în ultimul rând, doresc să le mulțumesc 
sponsorilor, partenerilor și colaboratorilor noștri 
pentru sprijinul oferit în toată această perioadă. 
Fără implicarea lor, cu siguranță termenele limită 
ale proiectele noastre s-ar fi decalat foarte mult. 
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Povestea noastră, a Asociației OncoHelp, a început 
în 2 iunie 2005, când a fost înregistrat actul de 
naștere al Asociației OncoHelp. Acest lucru a 
urmat după ce am înființat, la parterul unui bloc, 
în anul 2004, primul cabinet de oncologie. Ne-am 
mutat apoi în locația actuală de pe strada Ciprian 
Porumbescu, unde s-a născut ideea înființării 
Asociației OncoHelp. Ne-am propus atunci o 
misiune ambițioasă pentru Asociația OncoHelp: 
promovarea și susținerea oricărui tip de activitate 
menită să sprijine persoanele bolnave de cancer, 
și lupta pentru dezvoltarea serviciilor medicale 
oncologice necesare diagnosticării și tratării 
pacienților.

Aniversarea celor 15 ani de prezență pe piața 
medicală românească a însemnat, pentru noi, un 
bun prilej de a privi retrospectiv la toate realizările 
din această perioadă, dar și de a ne manifesta 
recunoștința pentru toți cei care au făcut eforturi 
susținute pentru a ne sprijini. 

Cu această ocazie, Conf. Dr. Șerban NEGRU - 
Președintele Asociației OncoHelp, a pus câteva 
gânduri pe hârtie:

”În urmă cu 15 ani puneam bazele unei asociații 
nonprofit după un maraton juridic de mai multe 
luni. La momentul respectiv gândeam această 
asociație ca un mecanism de fund-raising 
care să ne permită să dezvoltăm un serviciu de 
oncologie alternativ la oferta limitată din acele 
vremuri. 

Numele asociației a fost ales cu strângere 
de inimă, opțiunea de a utiliza cuvinte ne-
românești fiind dictată atunci de speranța de 

ÎN 2020 AM ANIVERSAT CEI 15 ANI DE 
EXISTENȚĂ AI ASOCIAȚIEI ONCOHELP 

a obține sprijin consistent de la organizațiile 
caritabile din străinătate. Eram la început 
de drum, aveam mult entuziasm dar puține 
cunoștințe despre posibilitățile reale ale unei 
astfel de asociații. În final s-a dovedit că 
întreaga dezvoltare ulterioară s-a făcut cu 
resurse locale iar comunitatea ne-a sprijinit 
permanent după ce a înțeles importanța 
demersului nostru.

Privind în urmă, la cei 15 ani scurși de la nașterea 
OncoHelp, pot spune că au fost probabil cei 
mai frumoși ani ai noștri - membrii asociației, 
că ne-au adus probabil cele mai mari împliniri 
profesionale. Asociația OncoHelp a fost copilul 
nostru care s-a născut timid dar s-a dezvoltat 
dincolo de cele mai îndrăznețe visuri ale 
noastre de atunci, din 2005. Și pentru că are 
doar 15 ani, azi suntem convinși că poate mai 
mult, chiar mult mai mult. Vrem ca OncoHelp 
să însemne în deceniile care urmează un 
sinonim al profesionalismului și al grijii pentru 
omul în suferință, un sinonim al victoriei în 
lupta împotriva cancerului”

În anul 2005 am început dezvoltarea primului și a 
celui mai important proiect al Asociației, și anume 
construirea Centrul de Oncologie OncoHelp, care 
a împlinit 10 ani de activitate în toamna anului 
2019.

La Asociația OncoHelp am plasat mereu 
comunitatea în centrul preocupărilor noastre de 
dezvoltare, și am primit în mod constant un sprijin 
substanțial din partea sponsorilor, cetățenilor 
simpli sau a diverselor instituții și organizații care 
s-au alăturat luptei împotriva cancerului.

15 ANI DE EXISTENȚĂ
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Iată câteva repere ale istoriei noastre de 15 ani:

2005 - Am înființat al doilea sediu al cabinetului de 
oncologie creat în anul 2004, în locația de pe str. C. 
Porumbescu nr. 59, cu o echipă formată din 6 membri.

2006 - Am început construcția Centrului de Oncologie 
OncoHelp cu ajutorul unui număr impresionant de 
sponsori și donatori din comunitate.

2007 - Împreună cu Asociația Femeilor Antreprenor am 
organizat un bal caritabil pentru continuarea construcției 
Centrului de Oncologie OncoHelp.

2008 - Prin acțiuni de promovare în comunitate alături 
de Avon Cosmetics România, am reușit strângerea 
sumei de 140.000 Euro. Aceste fonduri ne-au ajutat 
să continuăm lucrările de construcție a Centrului de 
Oncologie OncoHelp.

2009 - Pentru finalizarea construcției, am primit sprijin 
din partea Rotary Club Cetate prin campania „O mână 
întinsă vieții”, reușind astfel inaugurarea Centrului de 
Oncologie OncoHelp cu o suprafață de 830 mp, 3 nivele 
și 32 de paturi.

2011 - Am inaugurat Departamentul de Imagistică a 
Centrului de Oncologie OncoHelp prin achiziționarea 
unui computer tomograf în valoare de 100.000 de Euro, 
cu ajutorul Avon Cosmetics Romania.

2012 - Gala Oameni pentru Oameni aduce fonduri pentru 
extinderea clădirii Centrului de Oncologie OncoHelp și 
reușim astfel înființarea Secției de Hematologie cu 15 
paturi, și a Secției de Îngrijiri Paliative, de asemenea cu 15 
paturi. Finalizăm astfel clădirea pe 6 nivele, cu un număr 
total de 161 de paturi.

2013 - Acțiunile noastre de fundraising continuă 
prin atragerea unei sponsorizări în valoare de 60.000 
de Euro din partea Asociației Kolping Sfânta Maria 
Timișoara, Kolping Rothenbach Germania și Schmitt und 
Sohn Aufzuge. Cu această sumă am dotat Centrul de 
Oncologie OncoHelp cu un ascensor pentru pacienți.

15 ANI DE EXISTENȚĂ
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2015 - Am achiziționat un accelerator liniar Varian - 
Unique Performance pentru dotarea primului buncăr de 
radioterapie.

2016 - Cu ajutorul Rotary Club Timișoara în parteneriat 
cu Kone, am dotat Centrul de Oncologie OncoHelp cu 
al doilea asccensor.

Începeam construirea celui de-al doilea buncăr pentru 
radioterapie, dar și dotarea acestuia cu un accelerator 
liniar Clinac IX - Varian.

2017 - Pe cele două buncăre am amenajat un spațiu 
verde destinat pacienților și aparținătorilor.

Am achiziționat un ecograf performant Toshiba Aplio 
XG și reușim punerea în funcțiune cel de-al doilea 
accelerator liniar.

2019 - Cu sprijinul companiilor care au înțeles nevoia 
pacientului oncologic, am demarat lucrările pentru 
construirea Ambulatoriului de Radioterapie OncoHelp.

2020 - Am inaugurat Ambulatoriul de Radioterapie 
OncoHelp - o clădire structurată pe 4 nivele în care sunt 
disponibile 7 cabinete medicale și 48 de paturi pentru 
cazarea pacienților din alte județe.

2018 - Activitatea de fundraising continuă, pentru 
extinderea Laboratorului de Radioterapie cu un corp nou 
de clădire care va adăposti Ambulatoriul de Radioterapie, 
activitate realizată cu ajutorul Radio Reșița, prin campania 
„Muzică pentru viață”.

Are loc prima ediție a Crosului OncoHelp –  pentru 
stângere de fonduri.

2014 - Construim primul buncăr pentru radioterapie 
printr-o donație în valoare de 400.000 Euro din partea 
Asociației Dăruiește Viață.

Cu ajutorul a peste 30 de companii din zona de vest am 
reușit achiziționarea unui mamograf digital.

Are loc prima ediție a evenimentului caritabil Dovleacul 
Roz.

15 ANI DE EXISTENȚĂ
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Angajamentul nostru 

DESPRE NOI

Suntem o organizație non–guvernamentală care 
furnizează servicii medicale pentru bolnavii de 
cancer. Fiind o asociație non-profit, obiectivul 
nostru principal 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, 
încă de la început am 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. 

Colaborăm cu Ministerul Sănătății și Casa 
Națională de Asigurări de Sănătate pentru a susține 
necondiționat pacienții cu afecțiuni oncologice 
din România, și suntem membri ai Federației 
Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România 
(FABC).

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.

Întreaga noastră activitate este centrată în jurul 
pacienților noștri. Îngrijirea sănătății acestora 
reprezintă pentru noi un scop fudamental: fiecare 
persoană este unică, la fel și îngrijirea pe care 
i-o oferim. Acest crez ne ghidează în investițiile 
și achizițiile pe care le realizăm, în crearea și 
respectarea procedurilor de lucru, în acreditările 
pe care le-am obținut, în parteneriatele pe care 
le-am realizat, dar mai ales în construirea unei 
echipe caracterizată prin profesionalism, dedicare, 
empatie și experiență. 

Ne facem meseria cu vocație, cu implicare și 
cu pasiune, și dorim să fim recunoscuți pentru 
apropierea și empatia față de pacienți. Muncim în 
echipă, coordonăm și integrăm eforturile pe care 
le realizăm, însumând cunoștințele și experiența 

Misiunea noastră 

de care dispunem, pentru că știm că împreună 
suntem mai puternici. Ceea ce ne diferențiază este 
modalitatea în care înțelegem sănătatea și felul în 
care relaționăm cu pacienții noștri.

DESPRE NOI

7



www.oncohelp.roRaport de activitate - 2020 - Asociația OncoHelp

•  Dr. Șerban Negru – Președinte 

•  Dr. Daniela Sîrbu – Vicepreședinte 

•  Dr. Cristina Oprean - Membru 

•  Gheorghița Roșu - Cenzor 

• Dr. Valeriu Ioan Borugă – Manager General

• Dr. Dorel Popovici – Director medical

• Mihai Țingău – Director financiar

Consiliul Director al 
Asociației OncoHelp

Comitet Director al 
Asociației OncoHelp

Centrul de Oncologie OncoHelp reprezintă 
principalul proiect al Asociației OncoHelp, fiind 
construit în perioada 2005 – 2009. Am gândit 
acest Centru ca fiind o alternativă la sistemul 
medical de stat, permițând tuturor pacienților 
asigurați accesul la servicii medicale de calitate în 
cadrul unui spital privat.

Centrul de Oncologie 
OncoHelp 

DESPRE NOI
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În anul 2020 am pus la dispoziția pacienților Centrului de Oncologie OncoHelp un număr total de 161 de 
paturi – din care 132 de paturi pentru spitalizare continuă și 29 de paturi pentru spitalizare de zi. Peste 248 
de angajați și colaboratori au asigurat funcționarea, la foc continuu, a activității. 

Devenit spital universtar începând cu anul 2011, în 
cadrul Centrului de Oncologie OncoHelp furnizăm 
următoarele servicii medicale specializate pentru 
pacienții oncologici: 

• Oncologie medicală 

• Radioterapie

• Hematologie

• Endoscopie digestivă superioară și inferioară

• Imagistică medicală: computer tomograf, 
ecografie medicală și mamografie

• Îngrijiri paliative 

Număr de paturi - 2020

Paturi spitalizare 
continuă

0 35 70 105 140

Paturi spitalizare de zi

132

29

Serviciile oferite de 
Asociația OncoHelp 

Număr internări - spitalizare continuă - 2020

0 750 1.500 2.250 3.000

Oncologie medicală

Îngrijiri paliative

Hematologie

2.778

428

621

DESPRE NOI
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În cadrul Centrului de Oncologie OncoHelp funcționează începând din 2016 Laboratorul de Radioterapie 
OncoHelp, fiind 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.

La finalul anului 2020 am reușit finalizarea și inaugurarea unuia din cele mai importante proiecte ale 
noastre, și anume Ambulatoriul de Radioterapie OncoHelp, care a devenit cel mai modern ambulatoriu 
de radioterapie din vestul țării. Aici sunt integrate cabinetele medicale în regim ambulatoriu - specialitatea 
Radioterapie: 

• la parter, pe o suprafață de 468 mp funcționează zona de recepție, sala de așteptare, și un număr de 7 
cabinete medicale de specialitate - Radioterapie;

• la subsol - pe o suprafață de 567 mp - funcționează camera de conturaj și planning al tratamentului 
prin Radioterapie, și o sală de curs care permite desfășurarea activității didactice în cele mai bune 
condiții pentru studenți si rezidenți;

• Etajele 1 și 2  - 562 mp + 533 mp - deservesc ca zonă de cazare pentru 48 de pacienți, în camere cu 
2 sau 3 paturi, cu baie proprie.

Acest ambulatoriu deservește pacienți din partea de Vest a țării, dar și din județe mai îndepărtate. Pe lângă 
serviciile de specialitate, aici sunt oferite 48 locuri de cazare - în camere cu 2 sau 3 paturi și baie proprie, 
oferind astfel condiții hoteliere de excepție, în mod gratuit. Pacienții beneficiind și de 3 mese/zi, tot în regim 
gratuit.

Număr internări - spitalizare de zi - 2020

Servicii radioterapie - 2020

Internări radioterapie - 2020

0

0

0

5.000

7.500

343

10.000

15.000

685

15.000

22.500

1.028

20.000

30.000

1.370

Oncologie medicală

3D

Radioterapie

Hematologie

IMRT

Servicii gastro

17.495

2.653

1.370

1.309

25.550

900

DESPRE NOI
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RAPORT FINANCIAR - 2020

Investiții
Investiții construcție clădiri 6.199.796

Investitii mijloace fixe 991.827

Achiziții echipamente
Echipamente 238.705

Aparatură și instalații de măsurare 51.041

Lift clădire nouă 176.108

Mobilier 525.973

Cheltuieli
Cheltuieli salariale 21.295.912

Cheltuieli cu medicamentele adjuvante, biocide, 
substanță contrast, materiale sanitare și sânge

3.897.413

Program Național de Sănătate 90.357.931

Cheltuieli cu amortizarea 3.487.547

Cheltuieli administrative 4.532.040

Cheltuieli întreținere clădiri+aparatură medicală 2.534.066

Cheltuieli cu dobânzile 307.872

Altele 6.021.162

Venituri
Servicii medicale 21.783.924

Program Național de Sănătate 107.548.651

Sponsorizări 20% 2.809.588

Donații persoane fizice 169.383

Redirecționare 2% din impozitul pe venit, pensii 72.481

Altele 1.095.221

Valoare (în lei)

Valoare (în lei)

Valoare (în lei)

Valoare (în lei)

RAPORT FINANCIAR - 2020
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Pe parcursul anului 2020 am continuat pregătirea 
pentru ciclul II de acreditare ANMCS. Acest demers 
are ca scop încadrarea Centrului de Oncologie 
Oncohelp într-o categorie superioară de acreditare 
în concordanță cu obiectivele stabilite la nivel de 
organizație dar și în conformitate cu standardele 
ANMCS.

Creșterea calității actului medical prin actualizarea 
în permanență a protocoalelor terapeutice și a 
ghidurilor medicale de diagnostic și tratament 
reprezintă o preocupare continuă. În egală măsură, 
ne preocupă zilnic eficientizarea circuitelor 
funcționale, cât și actualizarea și respectarea 
procedurilor de lucru, cu scopul de a crește gradul 
de siguranță a pacienților și a personalului care 
își desfășoară activitatea în cadrul Centrului de 
Oncologie Oncohelp.

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

ANMCS
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PROIECTE DE INVESTIȚII REALIZATE ÎN 
2020

Pentru noi, anul 2020, în ciuda restricțiilor impuse 
de pandemia COVID-19, a reprezentat un an foarte 
activ, în care ne-am concentrat atenția asupra 
finalizării Ambulatorului de Radioterapie OncoHelp, 
care a devenit astfel cel mai modern ambulatoriu 
de acest tip din vestul țării. În același timp, am 
lansat un alt proiect ambițios, și anume extinderea 

Laboratorului de Radioterapie OncoHelp, începând 
demersurile pentru construirea a 2 noi buncăre. Tot 
în 2020 am reușit și finalizarea înlocuirii complete 
a mobilierului din spital  - paturi și noptiere, și am 
donat o parte din mobilierul înlocuit altor insituții 
care au avut nevoie de ajutor.

Iunie 2020
Am demarat proiectul de extindere a 
Laboratorului de Radioterapie OncoHelp  

Planul nostru este acela de a transforma Laboratorul 
de Radioterapie OncoHelp în primul centru de 
radioterapie din România dotat cu 4 acceleratoare 
moderne. Vom putea  astfel asigura cel mai eficient 
și precis tratament prin radioterapie unui număr 
din ce în ce mai mare de pacienți. 

De aceea, în anul 2020 ne-am propus, în vederea 
extinderii Laboratorului de Radioterapie OncoHelp, 

construirea a 2 buncăre noi, pentru care am obținut 
certificatul de urbanism și am demarat procedura 
pentru obținerea autorizației de construcție. 
Aceste buncăre vor fi dotate cu aparatură de ultimă 
generație VARIAN (USA), și în acest sens, dorim să 
achiziționăm acceleratoare Halcyon și TrueBeam, 
acestea fiind cele mai noi și mai performante 
echipamente de radioterapie existente în acest 
moment.

PROIECTE DE INVESTIȚII REALIZATE ÎN 2020
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Noiembrie 2020
Înlocuirea completă a 
mobilierului din spital: paturi și 
noptiere  

Decembrie 2020
Am inaugurat Ambulatoriul de 
Radioterapie OncoHelp  

În anul 2019 ne-am înscris în cursa Timotion 
cu scopul de a aduna banii necesari schimbării 
parțiale a mobilierului din spital (paturi și noptiere). 
În toamna anului 2019 am realizat - cu finanțare 
din fonduri proprii și cu sumele strânse la Timotion 
2019 - înlocuirea a 54 de seturi de mobilier de 
spital.

La sfârșitul anului 2020 am achiziționat, din fonduri 
proprii, un număr de 120 de paturi electrice (cu mai 
multe funcții) și 48 de noptiere, printr-o investiție 
de 230.000 lei. Am reușit, astfel, înlocuirea tuturor 
paturilor alocate spitalizării continue din secțiile 
de oncologie medicală, hematologie, radioterapie 
și îngrijiri paliative ale Centului de Oncologie 
OncoHelp cu paturi noi, echipate cu saltele cu 
protecție impermeabilă. 

În același timp, am direcționat o parte din această 
investiție (48 de paturi + noptiere) pentru utilarea 
noii clădiri a Centrului de Oncologie OncoHelp.

La finalul anului 2020 am reușit finalizarea și 
inaugurarea unuia din cele mai importante proiecte 
ale noastre, și anume Ambulatoriul de Radioterapie 
OncoHelp, care a devenit cel mai modern 
ambulatoriu de radioterapie din vestul țării.

Cu toate că evenimentul de inaugurare a fost 
un eveniment restrâns - din cauza condițiilor 
impuse de pandemie, alături de noi au fost, în 
calitate de invitați: Prof. Univ. Dr. Octavian Crețu - 
Rector al Universității de Medicină și Farmacie din 
Timișoara, Prof. Univ. Dr. Marilen Pirtea - Rector al 
Universității de Vest din Timișoara, Conf. Univ. Dr. 
Mădălin Bunoiu - Prorector al Universității de Vest 
Timișoara.

Suntem mândri, și bucuroși în același timp, că vom 
putea oferi - în condiții de excepție - servicii de 
specialitate pacienților din partea de Vest a țării, 
dar și din județe mai îndepărtate. Pe lângă aceste 
servicii, aici oferim și locuri de cazare - în camere 

Și pentru că suntem mereu sprijiniți de membrii 
comunității, și credem în puterea colaborării, am 
ales să sprijinim și noi, la rândul nostru, alte instituții 
care au nevoie de ajutor. De aceea am donat o 
parte din mobilierul înlocuit în cadrul Centrului de 
Oncologie OncoHelp și aflat într-o stare bună de 
funcționare, către două spitale: Spitalul Orășenesc 
Deta și Spitalul “Dr. Karl Diel’’ din Jimbolia.

cu 2 sau 3 paturi și baie proprie, în condiții hoteliere 
de excepție, în mod gratuit, pentru 48 de pacienți. 
Aceștia beneficiază și de 3 mese/zi, tot în regim 
gratuit.

Pentru noi, sprijinirea pacienților care se află în curs 
de radioterapie - cu domiciliul în alte localități și 
cu posibilități modeste de cazare în Timișoara - 
reprezintă unul din motivele importante care au 
condus la realizarea ambulatoriului de radioterapie 
în cadrul Centrului de Oncologie OncoHelp din 
Timișoara.

PROIECTE DE INVESTIȚII REALIZATE ÎN 2020
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Câteva informații tehnice

• Am început construcția noului ambulatoriu de 
radioterapie în luna mai 2019, și am finalizat-o în 
luna noiembrie 2020;

• Am realizat o investiție de peste 2.200.000 euro, 
care cuprinde construcția realizată în regim 
S+P+2 etaje, cu o suprafață totală de 2.130 mp;

• În cadrul noului Ambulatoriu de Radioterapie 
sunt integrate cabinete medicale în regim 
ambulatoriu - specialitatea Radioterapie. La 
parter, pe o suprafață de 468 mp funcționează 
zona de recepție, sala de așteptare, și un 
număr de 7 cabinete medicale de specialitate – 
Radioterapie; 

• Pe lângă acestea, la subsol - pe o suprafață de 
567 mp - funcționează camera de conturaj și 
planning al tratamentului prin Radioterapie, și o 
sală de curs care permite desfășurarea activității 
didactice în cele mai bune condiții pentru 
studenți si rezidenți;

• Etajele 1 și 2  - 562 mp + 533 mp - deservesc ca 
zonă de cazare pentru 48 de pacienți.

PROIECTE DE INVESTIȚII REALIZATE ÎN 2020
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EVENIMENTE ȘTIINȚIFICE

EVENIMENTE ȘTIINȚIFICE

Conferința națională “Imunoterapia cancerului” 
- sub umbrela OncoHelp Winter School - 

Ediția a III-a

În perioada 20 - 23 februarie 2020 am organizat la 
Timișoara cea de-a treia ediție a conferinței cu tema 
“Imunoterapia cancerului”, eveniment educațional 
realizat sub umbrela “OncoHelp Winter School”. 
Am găzduit 400 de medici oncologi, radioterapeuți, 
hematologi, și alte specialități conexe - și am 
continuat împreună dezbaterile inițiate la nivel 
național pe tema imunoterapiei.

Având în vedere caracterul educațional de școală 
de iarnă, în cadrul acestui eveniment s-a insistat 
mult asupra aspectelor practice și teoretice, 
conferința fiind prefațată de un curs de imunologie 

Activitatea noastră științifică este unul din pilonii importanți pe care ne bazăm, și de aceea am acordat, în 
anul 2020, importanță organizării evenimentelor științifice care au reunit specialiști angrenați în tratamentul 
cancerului. Am organizat întruniri știițifice cu personalități de marcă în domeniul oncologiei medicale, cu 
scopul de a rămâne în permanență conectați la ultimele noutăți de specialitate, ținând cont de faptul că 
oncologia rămâne domeniul medical cu cea mai mare viteză de schimbare.

fundamentală. Participanților le-a fost oferită o 
informare aprofundată asupra noutăților apărute 
în domeniul terapiilor imune în România, și s-au 
discutat aspecte legate de zona translațională a 
medicinei și posibilele evoluții ale acesteia.

Am avut alături de noi, la acest eveniment științific, 
personalități de marcă din domeniul oncologiei 
medicale românești și internaționale, care au 
susținut prelegeri și prezentări interactive. Pe 
lângă prelegerile științifice, evenimentul a inclus și 
expoziții de prezentare a produselor farmaceutice 
utilizate în terapia oncologică.

16



www.oncohelp.ro Raport de activitate - 2020 - Asociația OncoHelp

EVENIMENTE ȘTIINȚIFICE

Zilele OncoHelp 
- eveniment științific on-line adresat specialiștilor în oncologie medicală - 

Edițiile III și IV

Anul 2020 a fost pentru noi anul în care am 
început organizarea evenimentelor științifice on-
line,  folosind platforma www.myconnector.ro. 
Astfel, am organizat edițiile III și IV ale conferinței 
“Managementul multidisciplinar al patologiei 
oncologice - noutăți în diagnostic și tratament”, 
în cadrul evenimentului Zilele OncoHelp.

Scopul celor două ediții desfășurate în 17-18 
iulie 2020 și 13-15 noiembrie 2020, a fost acela 
de a încuraja colaborarea științifică în beneficiul 
pacientului oncologic. Am creat cadrul necesar 
realizării prezentărilor și dezbaterilor privind 
modalitățile de diagnostic și tratament al patologiei 
oncologice. Acestea au fost  realizate de specialiști 

din cadrul Asociației OncoHelp și din alte clinici 
oncologice din București, Cluj-Napoca, Constanța, 
Craiova, Oradea, Arad, Alba-Iulia și Timișoara.

În premieră, la cele două ediții ale Zilelor OncoHelp 
din acest an am organizat o competiție pentru 
medicii rezidenți în domeniul oncologiei medicale, 
competiție în care aceștia au fost invitați să susțină 
o prelegere pe o temă la liberă alegere din acest 
domeniul medical. S-au înscris medici rezidenți, 
provenind din cele trei centre universitare din zona 
de vest a României: Arad, Oradea și Timișoara.
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EVENIMENTE CARITABILE

EVENIMENTE CARITABILE

Participarea la Timotion 2020 cu proiectul 
“Oxigenul este viață pentru pacienții OncoHelp!”

Puternic motivați de succesul pe care l-am 
înregistrat prin participarea noastră la Timtion 2019, 
am decis să participăm și la cursa Timotion 2020. 
Ținta noastră a fost să adunăm fondurile necesare 
realizării rețelei de oxigen medicinal în noua aripă 
a Centrului de Oncologie OncoHelp, și de aceea 
proiectul nostru s-a intitulat “Oxigenul este viață 
pentru pacienții OncoHelp!”.

Cu toate că în anul 2020 cea de-a șasea ediție a 
cursei Timotion a avut loc într-un format nou, 
adaptat situației existente, am reușit, grație 
implicării comunității, să adunăm suma de 39.690 

De-a lungul timpului, alături de Asociația OncoHelp a fost în permanență comunitatea: numeroși oameni 
generoși și plini de compasiune față de suferințele semenilor bolnavi, diverse instituții și organizații caritabile 
care au spus mereu “prezent” la toate campaniile umanitare derulate de noi. Tuturor le suntem recunoscători, 
și le mulțumim. Am simțit, și în 2020, suportul puternic al comunității, și am ales ca și noi, la rândul nostru, 
să venim în sprijinul pacienților grav bolnavi de COVID-19, organizând o campanie de donare de plasmă.

lei. Cu acești bani, am realizat achiziția și execuția 
parțială a rețelei de oxigen medicinal - restul 
cheltuielilor pentru finalizarea rețelei fiind acoperite 
din fondurile noastre proprii. 

La succesul adunării fondurilor pentru acest 
proiect au contribuit campionii care ne-au fost 
alături, cei 156 de donatori, și reprezentanții presei 
- care ne-au sprijinit în activitatea de promovare. 
La fel ca în 2019, suntem profund impresionați de 
răspunsul comunității la apelul nostru, și dorim să 
le mulțumim tuturor celor care au contribuit la 
succesul acestui proiect.
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• 39.690  lei - fonduri colectate

• 156 donații

• Instalație de oxigen medicinal 
achiziționată și montată

• 8 campioni alături de Asociația 
OncoHelp

• 2 comunicate de presă lansate

• 22 apariții în presă

• 44 postări pe Facebook și 1832 
Like-uri

• Creșterea și îmbunătățirea capacității de tratament a 
pacienților Centrului de Oncologie OncoHelp;

• Promovarea unui stil de viață sănătos în rândul 
membrilor comunității Asociației OncoHelp;

• 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;

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

Rezultate calitative:Rezultate cantitative:

EVENIMENTE CARITABILE

1 octombrie, Ziua Mondială a luptei împotriva 
Cancerului la Sân

Am marcat, la 1 octombrie, ziua dedicată luptei 
împotriva cancerului la sân prin aprinderea unor 
lumini roz care au îmbrăcat clădirea Centrului de 
Oncologie OncoHelp, timp de o săptămână. 

Mesajul pe care am dorit să îl transmitem tuturor 
femeilor este acela că printr-un control medical 
anual boala poate fi depistată la timp și învinsă.  

Cu această ocazie am realizat materiale de 
informare destinate conștientizării importanței 
prevenției în sănătatea sânilor, toate acestea alături 
de fundița roz realizat din flori, simbol al luptei 
împotriva cancerului – materialele fiind disponibile 
în cadrul Centrul de Oncologie OncoHelp.
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EVENIMENTE CARITABILE

Personalul medical din cadrul Centrului de Oncologie 
OncoHelp, vindecat de COVID-19, s-a mobilizat și a 
donat plasmă

Personalul medical al Centrului de Oncologie 
OncoHelp din Timișoara - cei care au fost infectați 
și au depășit boala - a realizat o campanie de 
donare de plasmă, tocmai pentru a veni în sprijinul 
pacienților grav bolnavi de COVID-19 care se 
zbat între viață și moarte. Colegii noștri au făcut 
acest gest înțelegând cât de important este acest 
tratament pentru cei grav suferinzi de COVID-19 - 
uneori fiind singura lor șansă de supraviețuire.

Colegii noștri, membri ai corpului medical - 
infectați cu acest virus, vindecați și eligibili pentru 

donarea de plasmă - s-au mobilizat și au decis 
să sprijine lupta pentru salvarea pacienților critici, 
bolnavi de COVID-19, transformând trecerea lor 
prin această boală într-o șansă acordată semenilor 
aflați în suferință. Acțiunea de donare a avut loc în 
perioada 30 noiembrie - 03 decembrie 2020.

Fiind direct implicați în îngrijirea pacienților și 
luptând în fiecare zi cu acest dușman nemilos care 
este cancerul, reprezentanții corpului medical al 
Centrului de Oncologie OncoHelp știu foarte bine 
cât de importantă este salvarea unei vieți. 
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COMUNICAREA CU PRESA

COMUNICAREA CU PRESA

Comunitatea, prin oameni generoși și empatici, prin organizațiile și instituțiile partenere, ne-a fost mereu 
aproape, sprijinindu-ne în permanență în campaniile pe care le-am derulat. De aceea, pentru noi, asigurarea 
transparenței activității pe care o realizăm, precum și a modului în care utilizăm 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 noi aceasta este o prioritate esențială pentru a menține deschisă comunicarea cu partenerii și 
donatorii Asociației OncoHelp.

Am comunicat, în cursul anului 2020, pe următoarele teme majore:

Titlul comunicatului de presă Data lansării
Număr apariții 

în presă

“Oxigenul este viață pentru pacienții OncoHelp! Vino alături de noi la cursa 
Timotion 2020”

21.01.2020 13

“Importantă conferință națională pe tema imunoterapiei, organizată de 
Asociația OncoHelp la Timișoara”

18.02.2020 16

“Moment aniversar pentru Asociația OncoHelp, care împlinește 15 ani de 
existență”

02.06.2020 16

“Centrul de Oncologie OncoHelp face pași importanți pentru a deveni cel 
mai mare Centru de Radioterapie din România”

22.06.2020 15

“Zilele OncoHelp - eveniment științific adresat specialiștilor în oncologie 
medicală, organizat de Asociația OncoHelp”

16.07.2020 15

“Măsuri ferme pentru stingerea focarului de COVID-19 la Centrul de 
Oncologie OncoHelp Timișoara”

31.07.2020 19

“Asociația OncoHelp marchează ziua mondială a luptei împotriva cancerului 
la sân”

01.10.2020 11

“Confort sporit pentru pacienții OncoHelp” 24.11.2020 15

“Mobilizare la Centrul de Oncologie OncoHelp: personalul medical vindecat 
de COVID-19 donează plasmă”

30.11.2020 13

“Centrul de Oncologie OncoHelp din Timișoara inaugurează cel mai 
modern ambulatoriu de radioterapie din vestul țării”

03.12.2020 18

TOTAL apariții 151 articole
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MULȚUMIRI
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COMUNICAREA CU PRESA - MULȚUMIRI

Le suntem profund recunoscători și le mulțumim tuturor sponsorilor și partenerilor noștri 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 acestora, 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 ni se adresează.

Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș
Universitatea de Vest din Timișoara
HOSPICE Casa Speranţei
Wiener Privatklinik
Opera Națională Română Timișoara
Fundația Comunitară Timișoara
Școala Națională de Sănătate Publică Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar 
Auchan Romania Sud / Auchan Romania Nord / Auchan Romania Iulius Mall
Elba-Com SA
Elba SA
Pro Dance Show SRL
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MULȚUMIRI

Vă prezentăm mai jos lista sponsorilor care au fost alături de noi în anul 2020. Acestora li se adaugă 
numeroase persoane fizice care au făcut donații în bani.

Vă mulțumim!

Echipa Asociației OncoHelp

AGASI SRL

AGRO ZAR CARAND SRL

AIMS TIMIȘOARA SRL

ALMA GRUP SRL

AMADRIS ROMÂNIA SRL

ARIMPEX SRL

ASOCIAȚIA AJUTĂ, VALORIFICĂ, 
EMPATIZEAZĂ

ASOCIAȚIA DĂRUIEȘTE VIAȚĂ

ASOCIAȚIA MAGIC

AVA HOME BUILDING SRL

BIBUS SES SRL

BIOCLINICA SRL - ARAD

BIOMAXIMA CLINICAL SRL

BOEMA PROVENCE SRL

CAM. NOTARILOR PUBLICI

CATTLEYA COMPANY PROD SRL

CAVA ESTATE SRL

CAVA TRANS SRL

CM METAL TRADING SRL

CODRINA

COLIER SRL

COMAGRA BEREGSĂU SA

CONDOR EX SRL

CORES SRL

COSMOPOLITAN-ART SRL

CRAMELE RECAȘ SA

CRISTESCU HEIMAN SPN

DAIKOKUTEN SRL

DDD INDUSTRIAL TRADE SRL

DE FACTO INCOM SRL

DEROM DENTAL INTERNATIONAL SRL

DOIMEGA SRL

DOLINI TM GARDEN SRL

DPR Dräxlmaier Procese de Producție 
Romania S.R.L

DSD CONSTRUCT SRL

DUOTEX COMPANY SRL

ELECS MONTAJ SRL

ELTREX SRL

ENA VEST SRL

ETERNA FUNERARE SMD

EXHELIOS SRL

FARMADO EXIM SRL

FARMADO SRL

FELDAN CONSULT SRL

FEMADAR SRL

FHE HANDEL SRL

FLEXTRONICS ROMÂNIA SRL

FUNDATIA ALBER

FUNDAȚIA MISIUNEA INTERNAȚIONALĂ 
UMANITARĂ

FUNDAȚIA COMUNITARĂ TIMIȘOARA

GE GARANTI BANK

GEFLON TRANS SRL

GUNTER WOOD SRL

HAMILTON CENTRAL EUROPE SRL 

HAWLE H SRL

ICC CHEMICALS SRL

INDPRODCOM SRL

INTERMED CONSULTING&MANAGEMENT

INTERMED TRADE SRL

MADEX

MARIMED COM SRL

MECATRON SRL

MEWI IMPORT EXP. AGRARIND

MULBERRY DEVELOPMENT SRL

NANDRIPRIS SRL

NATURALI PROD SRL

NEW ESSENCE TRADE SRL

NORDIK EXPRESS SRL

ONDRILL SRL

PARTIZAN IMPEX SRL

PRECOTTI SRL

PSIHORELI CONSTRUCT SRL

PUR ȘI SIMPLU IND SRL

RIELA ROMANIA SRL

ROSMAN TALENT SOLUTIONS SRL

SHERWIN WILLIAMS BALKAN SRL

SIMULTAN SRL

SISTEMA FLOOR HEATING SRL

SMART WOOD ROMANIA SRL

SMITHFIELD ROMANIA SRL

SOC. PROF. NOTARIALĂ MI

SOFTGATE 4U SRL

SOLAGO-SERV SRL

STERN CHEMICALS SRL

TAKE PROJECT SRL

TIM RAIL CARGO SRL

TOLUNA ROMANIA SRL

TRIMSOL ROMANIA SRL

TRW Automotive Safety Systems SRL

UMT SA
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