
Pentru bolnavii de cancer 
fiecare clipă contează. 

Ajută-i şi tu!



STATISTICI MEDICALE

La ora actuală în România cancerul reprezintă a 2-a 
cauză de mortalitate, programele de prevenţie şi 
depistare precoce sunt limitate iar incidenţa bolii 
înregistrează cote alarmante (locul I în Europa la 
cancerul de col uterin, plămâni şi colon).  Potrivit 
Centrului de Statistică şi Cercetare Medicală,  în 
Bucureşti sunt diagnosticate anual cca. 7000 de cazuri 
noi. 
Mai mult, România se numără printre ţările cu cei mai 
mari indicatori statistici în ceea ce privește cancerul: 
incidența cancerului este 254 la 100.000 de locuitori, cu 
mult peste media celor 27 de țări din Uniunea Europeană, 
de 175 la 100.000 locuitori.

FUNDAŢIA SFÂNTA IRINA

Misiune:  Îmbunătățirea calității vieții bolnavilor de cancer aflați în stadiu 
avansat prin îngrijire medicală, socială, psihologică şi spirituală.

Despre Fundaţie: Fundaţia de Utilitate Publică Sfânta Irina a fost înfiinţată în 
1998 şi are ca principală prevedere statutară îngrijirea bolnavilor cu cancer. 
Membrii fondatori sunt medici, cadre universitare, cercetători, doctoranzi, care 
au recunoscut nevoia de îngrijire specializată pentru bolnavii cu cancer, până în 
ultima clipă a vieţii. 



Istoric

Atunci când cancerul ajunge într-un stadiu avansat și 
nu mai există soluții de tratament, există metode 
medicale de îngrjire. Un centru de paliație (hospice) este 
acel loc unde pacienții care se află într-un stadiu avansat 
al bolii sunt îngrijiți medical, emoțional, psihologic și 
social.

Din nefericire o mare parte a bolnavilor de cancer în stadiu 
terminal al bolii nu primesc îngrijiri specializate, fiind speriați 
și uneori abandonați.

Centrul de Îngrijiri Paliative Sfânta Irina este un HOSPICE care 
înțelege simptomele cu care se luptă bolnavul de cancer și alături de 
compasiune, oferă îngrijiri paliative și confort pacientului suferind.

Înființat din sursele proprii ale Fundației în anul 2006, Centrul de Îngrijiri 
Paliative „Sfânta Irina” este situat în oraşul Voluntari, judeţul  Ilfov, în 
apropiere de Bucureşti, la cca. 2 km de acesta. Dispune de 37 locuri (rezerve cu 
un pat sau două), cabinete medicale, farmacie, spaţii generoase pentru 
desfăşurarea activităţilor specifice.

Îngrijirea este acordată de o echipă interdisciplinară, formată din: medici, 
asistenţi medicali, farmacist, infirmiere, îngrijitoare, asistenţi sociali, psiholog, preot, 
consilier spiritual şi personal administrativ. Multidisciplinaritatea ne ajută să răspundem 
unor nevoi cu totul speciale care apar în cel mai vulnerabil moment al vieţii acestor oameni. 

CENTRUL DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE SFÂNTA IRINA



SERVICII OFERITE

• asistenţă medicală, nursing (evaluarea stării pacienţilor în baza examenelor de specialitate efectuate de 
către medicul oncolog, stabilirea tratamentului, consultaţii medicale zilnice, terapia durerii, instruirea 
familiilor în legătură cu îngrijirea pacienţilor după externarea acestora, prestarea de activităţi de tip 
nursing, igiena bolnavului); 

• consiliere psihologică (consultul periodic al pacienţilor şi evaluare psihologică complexă; consilierea şi 
suportul psiho-emoţional oferit familiilor şi reţelei socio-afective  a  pacienţilor internaţi în Centrul de 
Îngirjiri Paliative);

• asistență socială în vederea obţinerii unor drepturi legale - pensie în baza certificatului de handicap, 
facilitarea relației bolnavului cu instituțiile statului, susținerea drepturilor persoanei asistate), implicarea 
în elaborarea, implementarea, monitorizarea planului individualizat de intervenţie socială, soluţionarea 
nevoilor sociale ale pacienţilor, comunicarea permanentă cu pacienţii şi familiile acestora;

• asistenţă spirituală (în conformitate cu apartenența religioasă, valorile şi obiceiurile 
religioase ale bolnavilor).

Serviciile sunt gratuite şi nediscriminatorii, îngrijirea acordându-se indiferent de vârstă, sex, apartenenţă 
politică, socială şi religioasă. 

Fundaţia Sfânta Irina – Centrul de Îngrijiri Paliative este prima unitate de îngrijiri paliative care asistă 
bolnavii din Bucureşti şi din Ilfov. Suntem acreditaţi de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale și recunoscuţi 
de Guvernul României ca fiind de Utilitate Publică (prin HG 126/2008).



BENEFICIARI

Centrul de Paliație Sfânta Irina acordă îngrijiri specializate bolnavilor care suferă de cancer în stadiu avansat, 
astfel încât aceștia să beneficieze de o mai bună calitate a vieții și de un confort sporit, alături de cei dragi. O 
atenție specială este acordată cazurilor sociale (persoane cu posibilități materiale reduse, persoane singure, fără 
familie etc.)

Până în prezent Centrul de Îngrijiri Paliative Sfânta Irina a asistat peste 2600 de bolnavi.

SITUAŢIA PREZENTĂ

Costurile pentru îngrijirea unui bolnav cuprind cheltuieli cu medicamente și parafarmaceutice, mâncare, 
produse curăţenie,  personalul centrului, utilităţi (căldură, apă, gaze, gunoi), reparații etc. 

Suma necesară bunei funcţionări a Centrului = 30.000 Euro/lună

Suma acoperită de principalii finanţatori = 18.000 Euro/lună

Suma pe care trebuie să o acopere Fundația din strângere de fonduri 
(donații, contracte de sponsorizare) = 12.000 Euro/lună

PRINCIPALII FINANŢATORI AI CENTRULUI DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE SFÂNTA IRINA

- Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a judeţului Ilfov

- United Way România

- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3

- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6



CUM POŢI CONTRIBUI ŞI TU?

* Realizează o donaţie în produse necesare bunei funcţionări a Centrului de Îngrijiri Paliative 
(medicamente, produse alimentare, produse de curăţare etc.)

* Realizează o donaţie în bani în unul dintre conturile Fundaţiei Sfânta Irina:
Cont lei:    RO 11 PIRB 42017007 5000 1000
Cont euro: RO 74 PIRB 42017007 5000 2000
Cont usd:   RO 40 PIRB 42017007 5000 3000
Cod Swift: PIRBROBU - cod necesar pentru donațiile din strainătate.
Piraeus Bank, Sucursala Carol, Bd. Carol 1 nr. 34-36, sector 2, București, România.

* Redirecţionează 20% din impozitul pe profit (max 3 la mie din cifra de afaceri) trimestrial sau 
până la  31 decembrie către Fundație printr-un contract de sponsorizare.

Extras cod fiscal 
Titlul 2, Cap. II, articolul 21, alineatul (4), litera p) contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de 
mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, şi ale Legii 
bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă 
burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă totalul acestor cheltuieli 
îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

     1. este în limita a 3 la mie din cifra de afaceri 
     2. nu depăşeşte mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.  

* Redirecționează 2% din impozitul pe venit datorat statului către Fundația Sfânta Irina: 

Conform art. 84, alin. 2 din Codul Fiscal, orice contribuabil, poate dispune direcționarea a 2% din impozitul pe 
venit, plătit statului, către orice organizație non-guvernamentală dorește. Această sumă nu reprezintă o 
sponsorizare sau donație, ci este, în esență, o parte a impozitului pe venit deja achitat, care este direcționată de 
către fiecare cetățean în parte către entitatea dorită de acesta.



În anul 2011, 
Fundația Sfânta 
Irina a început un 
proiect de mare 
anvergură, 
construirea Clinicii de 
recuperare oncologică  
NERA, prima instituție de 
profil din România. 
Amplasată în Valea Nerei, 
județul Caraș-Severin, într-o 
zonă ferită de poluare și 
organizată ca o structură 
arhitecturală și funcțională de tip 
sanatorial, clinica este programată 
să își deschidă porțile la începutul 
anului 2015.
Spații de cazare pentru bolnavi: 42 de 
saloane a 14 mp, cu grup sanitar propriu,  
singur în cameră sau cel mult cu un însoțitor 
din familie. 

Obiectivele Clinicii vor fi îngrijirea și tratatarea 
INTEGRATĂ ale bolnavilor de cancer în stadii inițiale. 
Mai multe informatii pe www.clinicanera.ro

PROIECTUL CLINICA NERA 



CONTACT 

Pentru mai multe informații, vă stăm la dispoziție:

Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă –  sf.irina@paliativecare.ro 

Director Fundația Sfânta Irina

Cristina Popa - 0758.835.983 / sf.irina@paliativecare.ro / sfantairina@gmail.com

Director Centrul de Îngrijiri Paliative

Iulia Enea – 0758.835.992  / iulia.enea@clinicanera.ro 

Responsabil dezvoltare resurse Fundația Sfânta Irina 

Adresa: Fundația Sfânta Irina

Str. Erou Mircea Marinescu nr 3, Voluntari, Jud. Ilfov, cp: 077190

Site: www.sfantairina.ro 


