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Workshop-ul Medical Internațional
Chișinău, Republica Moldova, 2013
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Workshop-ul din acest an a fost plin de 
surprize, începând cu o furtună de 
zăpadă ciudată pe drumul spre 
destinație, la început și un cutremur de 
pământ când am plecat. Apoi, Prof. Dr. 
Thomas Boemers, din Cologne, șeful 
echipei de chirurgi, uitând că Republica 
Moldova nu este parte a UE, a sosit 
numai cu cartea de identitate, nu și-a 
adus și pașaportul. Cum a trecut la 
venire prin controlul vamal de persoane 
din aeroport doar Dumnezeu știe, si să 
nu mai vorbim de cum l-am scos din 
țară la plecare. Apoi ... un accident de 
mașină în care nimeni nu a fost 
rănit, ...dar echipamentul medical a 
ajuns cu întârziere, ...am avut probleme 
cu poliția care ne-a oprit mașina noastră 
în trafic… și au încercat să ne rețină și 
pe noi, etc., ... unele probleme tehnice 
au apărut în ultimul moment urmate de 
faptul că nu aveam timp pentru a testa 

unele echipamente audio ... dar ... în cele din urmă, viețile au fost salvate. A fost un copil 
născut, în timp ce noi am fost acolo, cu organele interne în afara corpului său. Doctorul 
Mircia Ardelean din Austria a fost în stare să opereze și să salveze acest copil. Un moment 
Dumnezeesc, cu siguranță. Încă o dată ne-am amintit cât de valoroase sunt aceste 
workshop-uri, pentru copii și medici deopotrivă, indiferent de dificultăți. Un mare ,,VĂ 
MULȚUMIM!”, doctorilor echipei de chirurgi a acestui an!

Peste 130 de 
medici 
înregistrați în 
acest an la 
Workshop-ul 
,,Malformații 
Urogenitale 
Severe 
Pediatrice”. 

Prof. Thomas Boemers, Dr. Mircia Ardelean, Dr. Christa Schimke 
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Workshop-ul Medical Internațional
Continuare

În timpul workshop-
ului, un copil s-a 
născut cu organele 
interne în afara 
corpului. Specialiștii 
din echipa noastră 
au reușit să îi 
salveze viața.

Prof. Eva Gudumac, Prof. Constantin Tica, Prof. Thomas Boemers 
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De asemenea, am 
adăugat în acest al 2-
lea an și o altă 
specialitate medicală: 
ORL. În acest an noi am 
donat primul fibroscop 
pe care l-au avut 
vreodată. 

Chirurgie 
difuzată ,,live” la sala 
de curs ... în acest an 
am adăugat 2 căi de 
comunicare pentru 
întrebări și 
răspunsuri în direct. 

Prof. Mihai Maniuc, Dr. Alexandru Nița 
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Închiderea 
spitalelor 
rurale este 
încă o cauză 
principală 
pentru care 
oamenii 
defavorizați 
nu au acces 
la servicii 
medicale.

Unitatea Medicală Mobilă
oferind acces medical și optic pentru cei săraci

Proiectul Unității Medicale Mobile continuă eforturile sale de a ajunge la 
cei care nu au acces la servicii medicale adecvate. România continuă să 
se lupte pentru îngrijire medicală și în fiecare an, populația speră la 
schimbări pozitive în sistem. Chiar și cu sprijinul UE, infrastructura 
sistemului medical nu a fost stabilizată. 

Deși clinici private au răsărit în orașe, numai oamenii bogați și cei din 
clasa de mijloc pot profita de astfel de alternative. Cea mai mare parte a 
țării este încă în stadiul de a-și dori aceste servicii medicale. Acest proiect 
este de a ajunge oriunde se poate, pentru a face o mică diferență. 

Ca și în trecut, testele medicale sunt scumpe pentru publicul larg, și încă 
o dată, diagnosticul și tratamentul este acoperit de programul național de 
asigurări de sănătate. Echipa de medici cu care lucrăm ajută pentru a 
acoperi acest decalaj prin oferirea de servicii de diagnostic gratuit. 

Spirometru
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Adăugarea unui PROIECT 
OPTIC
Suntem încântați să anunțăm că la sfârșitul acestui an, am 
început prima noastră testare optică gratuită pentru cei săraci. 
Acest proiect include, de asemenea, și ochelari de vedere dați 
gratuit oamenilor, cu rame pe care au avut bucuria de a le 
selecta ei înșiși. 

 

Bucuria 
văzută pe 
fețele lor 
când au 
realizat că 
ei văd acum 
clar – a fost 
de 
neprețuit! 
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Donații de 
Echipament 
Medical 
A treia donație de 
echipamente medicale 
luate din Europa de Vest 

În acest an, Dr. Mircia Ardelean și 
Spitalul SALK din Salzburg, Austria, 
ne-a întâmpinat din nou cu o mare 
donație de echipament medical și 
consumabile pe care le-am putut 
transporta din Austria în  România și 
le-am descărcat la Spitalul Mârzescu 
din Brașov, unde era mare nevoie de 
ele. 

Folosind Unitatea Medicală 
Mobilă pentru a transporta 
donațiile de echipamente 
medicale de la Vest la Est. 

Atât de apreciate! 
Spitalul din Brașov transmite 
sincere mulțumiri! 
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Programul de 
Asistență 
Medicală
când nu există alta cale 
nicăieri

Beneficiarii din acest an a 
programului de asistență 
medicală au fost :

Ion:
Un beneficiar al proiectului nostru 
Unitatea Medicală Mobilă, a plătit 
niște tineri, să îl care de la casa lui 
până la unitatea noastră mobilă, 
pentru că nu se putea deplasa din 
cauza unei afecțiuni cardiace 
agravată de o răceală și a ajuns la 
noi cu ochii în lacrimi din cauza bolii 
și pentru că nu avea bani să 
plătească transportul la oraș și 
tratamentul. Am fost în măsură să 
rezolvăm problema lui cu tratament 
și medicație. El este bine acum. 

Marian:
Marian este un tânăr care a avut un 
groaznic accident de mașină care l-
a lăsat paralizat. El a luptat un an în 
încercarea de a obține tratamente 
deosebite de recuperare, fără 
succes, iar apoi a auzit de 
programul nostru și ne-a contactat. 
Noi am fost capabili să-l aducem la 
tratamentul de reabilitare și el este 
acum pe drumul spre o mai bună 
calitate a vieții. 

Dl. Chiriac și fiica:
Un bărbat în vârstă de 84 ani se 
ocupă de 45 ani, de fiica cu 
deficiențe fizice și mentale. Ei erau 
evacuați din domiciliu în acest an și 
nu aveau unde să meargă. Am fost 
în măsură să intervenim și să le 
asigurăm la nevoie un loc într-un 
așezământ social până se poate 
face alt aranjament. Ei sunt foarte 
săraci și atât de recunoscători 
pentru ajutorul nostru. 

Clădirea 
dărăpănată 
în care au 
trăit în 
ultimele 
decenii
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Proiectul Clasa mobilă este 
acum în al 4-lea an de 
funcționare . Acest proiect 
oferă " după școală ", 
programe pentru toate 
vârstele, pentru a ajuta la a 
îi menține la nivelul de clasă 
și din școală. Acesta oferă, 
de asemenea, programe de 
alfabetizare pentru adulți 
pentru a îi ajuta să se 
integreze în societate 
privind munca și locuri de 
muncă mai bine plătite . 
Acest Proiect, oferă 
rechizite școlare, excursii 

educaționale și ecologice în 
natură, vizitare de echipe 
internaționale, sport și 
activități extrașcolare, lecții 
de limba engleză, 
logopedie , evenimente 
speciale de sezon, și o 
prezență de zi cu zi a unui 
educator calificat, căruia îi 
pasă cu adevărat de 
familiile cu care lucrează, 
avînd peste 80 de 
beneficiari în total.

Voluntari în acest an, Ron, Susan, și Maggie, au 
ajutat cu proiectul de donație de pantofi. Un 

subproiect al proiectului Sala de Clasă Mobilă, 
pentru a ajuta copiii să aibă picioarele calde și 

uscate în timpul iernilor aspre din România. 

Sala de Clasă Mobilă
menținerea copiilor în școală și alfabetizarea adulților

În sistemul educațional din România, în cazul în care un copil nu este la nivelul 
de clasă și nu poate să termine clasa a 8-a, nu există nici o opțiune pentru el, 
decât să rămână mereu repetent si apoi să fie dat afară din școală și astfel, fără 
o educație adecvată, i se ia șansa de a evolua în societate. Pentru adulți, din 
trecutul recent, cei care au renunțat cu un deceniu în urmă, ei sunt, de 
asemenea, prinși în această dilemă căci lumea modernă trece pe lângă ei . Atât 
pentru adulți cât și pentru copii, acest lucru înseamnă un loc de muncă cu grilă 
de salarizare minimă, salariu insuficient pentru a trăi decent. Nu există programe 
sociale naționale pentru a ajuta în acest scenariu. În cel mai rău caz , abandonul 
școlar conduce la prostituție și la traficul de ființe umane, pentru copii și tineri 
care caută alte moduri de a face bani pentru ei înșiși și pentru familiile lor.
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Sala de 
Clasă Mobilă 
este o 
influență 
pozitivă și 
constantă în 
viețile 
familiilor de 
care avem 
grijă. 
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Este întotdeauna o așa de mare bucurie 
pentru copii să meargă în tabără. Mai ales 
pentru cei care în mod normal nu au 
posibilitatea să participe, fără ajutor. Pentru a 
6-a oară, Ecaterina Guguianu și-a asumat 
sarcina de a gestiona acest eveniment și să 
transporte copiii spre bucuria de focuri de 
tabără, satiră, melodii, opere de artă, 
deprinderi de viață, învățăturile Evangheliei, 
mâncare bună, sport și spre distracție pură ... 
copiii așteaptă asta cu nerăbdare tot anul! 

Tabere
pentru copiii din toate 

proiectele noastre

50 de copii din proiectele pe care le 
desfășurăm au participat la a șasea 
noastră tabară Creștină. 

deprinderi de viață 

melodii 

învățare de cîntece

satira
       

foc de tabară 

sport

mîncare bună

învățăturile 
Evangheliei

HF
TN

 R
OM

ÂN
IA 

R
ap

or
t A

nu
al

 2
01

3



10

Provizii
aducând bucurie prin 
asigurarea de provizii 
alimentare pentru perioada 
de Paști și de Crăciun 

În acest an a fost privilegiul nostru 
de a aduce din nou provizii de 
Paște și Crăciun pentru familiile 
noastre beneficiare și pentru 
familiile de la fermele 10 și 11. 
Peste 300 de beneficiari în total. 
Este o mare greutate când oferi 
multe bunuri și să te asiguri că 
toată lumea primește aceleași 
lucruri. A fost nevoie de toată 
echipa noastră HFTN și de alți 
câțiva voluntari ca să le putem 
duce ...Noi iubim să facem asta... 
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VA MULȚUMIM!
Ce an minunat și ce privilegiu să întinzi, în 
numele lui Hristos, o mână de ajutor la atât 
de mulți oameni. Fiecare proiect din acest 
an a fost o provocare și o minunată 
răsplată prin succesul lui. 

Mulțumim tuturor care au ajutat și au făcut 
ca aceste lucruri să devină posibile. Ce 
binecuvântare pentru noi să vă avem 
alături! 

În Seviciul Lui,

Mark și Coreen Biech
Președinte, Vicepreședinte
Hope for the Nations - România
www.hftn.ro 
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