CENTRUL MEDICAL DE ZI PENTRU COPII FOCUS
RAPOTARE
FEBRUARIE 2014 - OCTOMBRIE 2015

22 Februarie 2014. La Constanta se inaugureaza primul Centru de Zi din SE Romaniei
dedicat exclusiv copiilor diagnosticati cu boli onco-hematologice si reumatologice.
Foto (dreapta-stanga): Dr. Adriana Apostol, coordonator Centru, Carmen Iustina Brita –
supravietuitoare cancer, pacienta D-nei Dr. Apostol, Alina Vasea, Fondator Asociatia Daruieste
Aripi
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Pe scurt:

Pentru copiii bolnavi de cancer, un CENTRU DE ZI, in judetul tau
= Diagnostic precoce
= Tratament si monitorizare aproape de casa
= Suport pentru familie
= Comfort psihic pentru copil si familie
= Folosirea eficienta a resurselor
= Imbunatatirea actului medical
350 DE COPII AFLATI IN EVIDENTA

"Daca ti-e daruit privilegiul de a ajuta pe cineva si o poti face, fa-o. Caci mare e
privilegiul, mare e bucuria."
Oana Pelea

Ideea Centrului Medical Focus s-a nascut din nevoia tot mai acuta de a oferi
copiilor bolnavi de cancer din judetul Constanta un loc unde sa primeasca, pe langa
tratamentul aproape de casa, atat de important si suportul emotional care sa ii
sprijine in lupta cu boala. Paradoxal, desi judetul Constanta este unul din judetele
unde numarul copiilor diagnosticati cu cancer, depaseste media pe tara, in tot SE
Romaniei, nu a existat pana la aparitia centrului FOCUS, un loc care sa serveasca
acestui scop.
“Ani de zile, in calitate de voluntar, am sprijinit copii bolnavi, in special de cancer, sa
ajunga la centre din afara tarii pentru a fi tratati, atunci cand Romania nu le garanta
dreptul fundamental la viata. Stiam multe dintre problemele cu care se confruntau. Am
discutat cu doamna doctor Apostol Adriana si asa am realizat Centrul Medical de Zi
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FOCUS. Impactul urias pe care acesta l-a creat in randul comunitatii se vede in cifrele
prezentate dupa primul an de activitate.”
“ Alina Vasea, presedinte Asociatia Daruieste Aripi”

• FOCUS pe copii
Centrul Medical de Zi FOCUS este un
proiect al Asociatiei Daruieste Aripi realizat
cu sprijinul comunitatii de business din
Constanta.

De ce un Centru Medical de zi?
• Un Centru de Zi nu este spital deci
rolul si functionalitatea lui sunt
diferite.
• Copiii primesc ingrijire pe timpul
zilei, iar seara merg acasa, alaturi
de familie
• In sistem ambulator, banii sunt
gestionati eficient in favoarea
pacientlui.
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Este dedicat pentru diagnosticarea, tratarea, monitorizarea si sustinerea copiilor
cu boli onco-hematologice si reumatologice din zona de sud est a Romaniei.
Centrul functioneaza in cadrul sectiei de Pediatrie a Spitalului Judetean de Urgenta
Constanta si este situat in perimetrul Ambulatoriu, intr-un spatiu de 270 mp.

Acesta include un spatiu larg de joaca impartit pe categorii de varsta, 2 saloane
pentru internare de zi, sala recoltare analize, cabinet medic oncolog, cabinet
psihologie pediatrica, sala de intalniri, cabinet asistente, receptie si sala de asteptare.
In cadrul Centrului exista personal dedicat nevoilor copiilor diagnosticati cu
cancer: 1 medic pediatru cu supraspecializare in onco-hematologie, un medic
specialist pediatru, 1 psiholog, 2 asistente, 2 infirmiere.
• Inceputuri:

 01 Iunie 2012: SCJU aloca un spatiu din perimetrul ambulatoriu pentru realizarea
Centrului Medical FOCUS
 Iun. 2012 – Aug. 2012: Este elaborat proiectul tehnic pentru amenajarea spatiului
 Aug. 2012 – Sept. 2012: Este selectata firma de constructii (trei oferte)
 Sept. 2012 – Febr. 2014: Strangere de fonduri pentru realizarea proiectului
 Martie 2013 – Oct. 2013: Realizarea constructiei
 Oct. 2013 – Ian. 2014: Este reabilitatea fatada Spitalului si intrarea in Centru, elemente ce
nu au fost incluse in proiectul initial
 Ian. 2014 – Feb. 2014: Dotarea cu echipamente medicale si nonmedicale
 22 Februarie 2014: Se inaugureaza Centrul Medical FOCUS
•

Foto: Inainte de aparitia Centrului Medical FOCUS, copiii diagnosticati cu cancer din judetul
Constanta erau tratati in cadrul Sectiei de Pediatrie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta
Constanta.
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Rezultate:
2014 in cifre:
 145.000 EURO costul proiectului
 Peste 350 de copii cu boli onco-hematologice si reumatologice aflati in evidenta
Centrului Medical FOCUS
 19 cazuri noi de cancer la copii diagnosticate in cadrul Centrului.
 15 copii sunt consultati, tratati sau monitorizati in medie zilnic
 1 medic pediatru supraspecializat in onco-hematologie, 2 asistente, 1 psiholog
 1 medic specialist pediatru
 4 voluntari activi
 34 voluntari ocazionali
 20 evenimente dedicate copiilor bolnavi de cancer aflati in evidenta Centrului FOCUS
 250 copii participanti la Atelierele de creatie
 150 copii participant la sarbatorirea zilei copilului de 1 iunie
 270 familii sprijinite in cadrul Centrului FOCUS

1. Diagnostic precoce

Cazuri noi luate in evidenta in cadrul Centrului.
• 19 cazuri de neoplazii
• 28 cazuri de reumatologie pediatrica
• 23 cazuri de boli hematologice non maligne
In lupta cu cancerul, un diagnostic rapid si corect, este esential si face diferenta intre viata si moarte.
Inainte de aparitia Centrului Medical FOCUS, cand toate cazurile
erau tratate, in Constanta, fara nicio diferentiere, in cadrul Sectiei
de Pediatrie situata la etajul 8 al Spitalului Judetean, copiii
pierdeau tocmai acest timp pretios, de la debutul bolii, la
diagnostic.
Fara un centru de diagnosticare a cancerului la copii in judetul
Constanta, medicii de familie nu aveau alta solutie decat sa trimita
copiii care manifestau semne de boala catre policlinica, de unde
erau indrumati, apoi catre Spitalul Judetean.

“Acum medicii de familie trimit direct catre
Centru toti copiii care prezinta simptomele bolii
astfel ca in maxim 72 de ore putem avea deja un
diagnostic corect. Asta este preocuparea mea ca
medic oncolog – sa pun diagnosticul cat mai
repede pentru a incepe imediat tratamentul”.
Dr. Adriana Apostol,
In luna martie 2014, Asociatia Darueiste Aripi a incheiat un parteneriat cu Laboratorul de
Diagnostic Molecular si Patologie Tumorala, Szeged, Ungaria unde se angreneaza trimiterea
blocurilor de parafina a biopsiilor in vederea diagnostigarea copiilor ale caror familii nu pot suporta
costul biopsiei. Pentru aceste cazuri, asociatia organizeaza periodic evenimente dedicate strangerii
de fonduri, iar laboratorul sustine la randul sau o parte din costul disgnosticarii.
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Fata de anii precedenti, este de remarcat, cresterea ponderii copiilor care provin din mediul rural,
ceea ce dovedeste ca existenta unui centru de diagnosticare in judetul Constanta a creat o platforma
reala de diagnosticare pentru toate categoriile din judetul Constanta. In acest fel, sansele de vindecare
a acestor copii diagnosticati tipuriu au crescut considerabil.

2. Monitorizare si tratament aproape de casa
La un an si jumatate de activitate, Centrul Medical de Zi FOCUS are in evidenta un numar de 350 de
copii, din care 90 de copii, diagnosticati cu diferite tipuri de cancer. Diferenta o fac cazurile de
hematologie si boli reumatologice.

Dupa stabilirea unui diagnostic, in funtie de afectiune, copiii sunt directionati catre
centrele de oncologie din tara si strainatate, unde primesc tratamentul ce include chimioterapie
si, uneori si radioterapie. Intre perioadele de tratament, monitorizarea este esentiala. Aceasta
se realizeaza integral in cadrul Centrului FOCUS.
Inainte de deschiderea Centrului Medical FOCUS, monitorizarea se facea in Bucuresti, atunci
cand parintii isi permiteau sau in cadrul Sectiei de Pediatrie a Spitalului Judetean unde, copii erau tratati
nediferentiat, si intrau in contact cu alti copii bolnavi.
In prezent, in cadrul Centrului, copiii diagnosticati cu cancer sunt monitorizati intre sedintele de
chimioterapie sau primesc tratamente cu cistostatice care se pot administra intr-un centru de zi. Avand
un centru aproape, in judet, monitorizarea care in anumite tipuri de cancer, trebuie facuta saptamanal,
nu mai reprezinta un efort pentru familii.
In prezent, in cadrul Centrului Medical FOCUS, zilnic, in medie 15 copii sunt tratati si
monitorizati.

Cele mai frecvente interventii ce se efectueaza in cadrul Centrului Medical FOCUS

Administrare tratament inclusiv chimioterapie
Transfuzii de sange
Terapie substitutiva
Intretinere de cateter central
Recoltare analize
Terapie durerii
Punctie lombara
Evaluarea antropometrica copiilor
Educatie pentru copil si familie
Monitorizare hemodinamica
Terapie cu oxygen si pulsoximetrie
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Suport psihologic
Supravegherea copiilor post-transplant
Evaluarea fiecarui stadiu a bolii
Administrare antibiotic si fluid intravenos
O echipa interdisciplinara formata din doctor, asistente, psiholog si asistent social colaboreaza in
cazul fiecarui copil pentru a acoperi toate nevoile de tratament si recuperare.
•

Tabelul de mai jos cuprinde principalele afectiuni care sunt tratate si monitorizate in cadrul
Centrului Medical FOCUS:

Tumori solide si boli hematologice maligne Boli hematologice non-maligne
•
•
•
•

•
•

Leucemie Acuta Limboplastica
Leucemie Acuta Mieloblasica
Histiocitoza cu cecule Langerhans
Limfom Non-Hodgkin
Limfom Hodgkin
Limfom Burkitt
Osteosarcom
Sarcom Ewing
Neuroblastom
Tumori cu celule germinative
Tumori Wilms
Rabdomiosarcom
Retinoblastom
Tumori cerebrale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anemie aplastica
Fanconi’s anemia
Neutropenia imuna
Neutropenia ciclica
Purpura trombocitopenica imunologica
Spherocytosa ereditara
Deficit de G6PD
Anemie hemolitica autoimuna
Hemofilie
Talasemie

3. Confort psihologic pentru copii si familii
“Componenta emotionala in cazul copiilor bolnavi de cancer si a familiilor acestora este,
probabil la fel de importanta ca si tratamentul in sine. Pentru orice familie, un diagnostic
de “cancer” pus unui copil, este greu de acceptat. De aceea atunci cand comunicam
diagnosticul parintelui incercam sa avem alaturi un copil cu aceeasi afectiune pentru ca
familia sa treaca peste socul initial si sa inteleaga ca vindecarea e posibila” Ligia Nicoleta
Moldovan, psiholog in cadrul Centrului Medical FOCUS

.

Preocuparea pentru asigurarea confortului psihologic pentru copii si familii este o constanta in
cadrul Centrului Medical FOCUS gandit si structurat astfel incat sa tina cont de acest aspect. Copiii au la
dispozitie un loc larg de joaca impartit pe categorii de varsta, iar pe intreaga perioada a tratamentului
beneficiaza de consiliere psihologica.
Cei mai multi parinti care erau obligati inainte de aparitia Centrului sa petreaca mult timp in
sectia de pediatrie a spitalului judetean spun ca acum copiii nu mai au aceeasi teama de spital, nu mai
simt ca ajung intr-un loc agresiv. Mai mult, in timp, s-a creat o legatura intre copii si personalul medical
al Centrului care a ajunsa sa ii cunoasca pe fiecare in parte.
Pe parcursul anului functionarii centrului, Asociatia Daruieste aripi a creat ocazii in care
sa dea copiilor sansa de a se simti speciali si a strans impreuna voluntari, familii si membri ai
comunitatii.

Ziua copilului: Zeci de copii au luat parte la un eveniment organizat in cadrul
Centrului Medical FOCUS. Copiii au primit cadouri donate in urma unei campanii de
donatii lansate in scolile din Constanta.
Ateliere de creatie – copiii care au participat la atelierele organizate de Asociatia
Daruieste Aripi au invatat alaturi de voluntari sa fie creative si sa ajute in acealasi timp
Lansare de carte: Jurnalul unei mame de ingerZiua hemofiliei
Evenimente de Craciun si Paste
Evenimente Ziua Copilului
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Management eficient al banilor
Functionand in cadrul Sectiei de Pediatrie in cadrul Spitalului Judetean Constanta, costul
tratamentelor si consultatiilor in cadrul Centrului Medical FOCUS sunt suportate integral de Casa
de Asigurari de Sanatate. Banii, sunt, insa, gestionati in favoarea pacientilor fiind alocati exclusiv
pentru a acoperi costul tratamentelor si nu pentru plata cheltuielilor de hrana sau cazare, asa cum
se intampla inaintea Centrului, pentru spitalizare continua.
Dupa realizarea Centrului, Spitalul a alocat personal medical dedicat nevoilor acestor copii si
fondurile pentru plata salariilor si a cheltuielilor curente. In continuare, insa, Asociatia Daruieste
Aripi sustine intretinerea Centrului la standardele pe care Asociatia le-a impus si le mentine.

4. Imbunatatirea actului medical

Inainte de aparitia Centrului Medical FOCUS, copiii diagnosticati cu cancer nu beneficiau in
cadrul Spitalului Judetean Constanta de o sectie speciala si nici de personal medical dedicat astfel ca
doctorii si asistentele nu reuseau sa acorde prioritate acestor cazuri.
Doar pentru recoltarea analizelor parintii cu copii bolnavi erau nevoiti sa coboare de la etajul 8 la
laborator, la parter, apoi sa urce din nou la etajul 8 unde asteptau cateva ore rezultatul analizelor pe
holurile sectiei in permanent contact cu alti copii bolnavi.
In prezent, in cadrul Centrului, copiii diagnosticati cu cancer au parte de personal medical
specializat si dedicat. In plus, analizele sunt recoltate in Centru fara ca pacientii sa intre in conctact
cu alti copii bolnavi

“Copiii se simt in siguranta cand ne vad
doar pe noi, de fiecare data cand vin la Centru si au incredere in noi chiar daca
tratamentele sunt grele si ii solicita mult. S-a creat o legatura intre noi si copii asa
cum cred ca este firesc sa se intample in orice relatie care implica medici si
pacienti”
Dr. Adriana Apostol
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