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Unitatea Medicală Mobilă 
Din 400 de pacienți testați, doar 12 considerati sănătosi!

Cu Inchiderea 
spitalelor rurale 
din Romania, ca   
masura de          
austeritate, 
multi au ramas 
fara accesul la
servicii 
medicale !
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Dupa testarea medicala a 400 de 
oameni din satele indepartate ale 
Judetului Brasov, am descoperit ca 
numai 12 pacienti puteau fi 
considerati sanatosi. Multi dintre 
pacienti au avut hipertensiune, 
bronsita cronica si in unele cazuri 
Tuberculoza. Dupa consultatia 
medicala de specialitate, pacientii cu 
afectiuni acute au primit tratament 
imediat iar celorlalti li s-au prescris 
retete medicale pentru ca le puteau 
lua prin Programele Nationale de 
Sanatate de care beneficiaza cetatenii 
Romaniei. In Romania populatia fara 
venituri trebuie sa plateasca 
consultatia medicala (lucru pe care in 
cele mai multe cazuri nu si-l permit), 
si atunci daca tratamentul este absolut 
necesar, ei intra in Programul 

National de Sanatate conform  afectiunii  
pe care o au,  cind boala este 
diagnosticata de medicii specialistii din 
UMM. Unitatea Medicala Mobila HFTN-
RO, ajuta la inlaturarea acestei bariere si 
ajuta ca oamenii sa fie consultati si tratati 
medical.
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Oamenii au fost extrem de 
recunoscatori!
In cele mai multe cazuri,  aceasta a fost singura 
consultatie medicala pe care au primit-o in ultimii 5 ani.

În acest an am adăugat două corturi de 
examinare care au permis echipei medicale 
de a consulta mai multi pacienti si a reduce 
timpul de asteptare. 
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HFTN - Romania si Spitalul de 
Pneumoftiziologie Brasov                                  

Echipa de teren 
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Donatii de 
Echipament 
Medical 
a 2-a donatie anuala de 
echipamente medicale 
luate din Europa de Vest 

In acest an am adaugat o 
componenta optica Proiectului 
Unitatii medicale Mobile si pina in 
primavara lui 2013  speram sa avem 
toate componentele pentru a incepe 
sa oferim acest serviciu populatiei 
sarace din regiunea Brasovului, din 
Romania. Am calatorit la Stutgard in 
Germania in august sa ne intilnim cu 
Daniel Ostertag. Daniel ne-a adus o 
echipa de voluntari acum citiva ani si 
ne-a ramas un prieten de nadejde.

Pentru aceasta ocaziue el si tatal 
sau au putut sa coordoneze si sa 
adune peste 1500 de perechi de 
ochelari pentru citit pentru ca noi sa 
venim si sa-i luam.

Ce ajutor pretios pentru noi!

Anul trecut am achizitionat 
Autorefractorul, in acest an am luat 
un Lens Metru si acum avem 1500 de 
perechi de ochelari si acest pas ne-a 
adus mai aproape de a completa 
nevoile UMM . De asemenea am 
revenit la Salzburg in acest an, 

multumita doctorului Mircia 
Ardelean unul dintre medicii 
specialisti ai echipei  Workshopului 
nostru Medical International, si am 
luat echipamentele medicale donate 
de la Spitalul unde el lucreaza. 
(SALK Salzburger Landeskliniken 
GmbH)
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Folosind Unitatea Medicala 
Mobila pentru Transportul 
Donatiei de Echipament 
Medical din Vest spre Est

Profund apreciata donatia voastra! Bravo 
lui Daniel, tatalui sau si tuturor din Biserica 
lui Isus din Stuttgart pentru ca ati ajutat si 
ati facut acest lucru posibi!!
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Cel de al 3-lea Workshop Medical 
International anual, s-a tinut anul acesta in 
Constanta, Romania.

Pe linga corectarea prin interventie 
chirurgicala a malformatiilor urogenitale am 
adugat si o componenta ORL Echipa de 
chirurgi  s-a marit si a fost compusa din: 

Dr. Thomas Boemers (Germania), Dr. 
Steffen Maune (Germania), Dr. Mircia 
Ardelean (Austria), Dr. Christa Schimke 
(Austria), Dr. Tica Constantin (Romania), toti 
aducind in workshopul nostru medical  

abilitatile de chirurg si cunostintele 
medicale pe care le-au daruit cu generozitate.

Dintre cele 11 interventii chirurgicale de 
pediatrie  realizate in cadrul workshopului, un 
caz in particular a fost devastator. Un bebelus 
de 17 zile s-a nascut intr-un sat. Avea o 
malformatie atit de severa incit doctorii 
prezenti la nastere nu au putut determina sexul 
copilului daca era baiat sau fata. Din pacate, 
mama, nestiind daca bebelusul va trai sau nu, 
incapabila sa se impace cu stigmatul 
malformatiei copilului ei, a decis sa il 
abandoneze. Copilul a fost transferat  la un 
Spital din Bucuresti dar din pacate medicii nu 
au avut nici o solutie pentru acest caz.. 

Din fericire, unul dintre medici stia despre 
Workshopul nostru si l-a sunat pe doctorul 
Tica. Bebelusul a fost transferat repede la 
Spitalul din Constanta, si operat in cadrul 
Workshopul nostru unde echipa de medici 
specialisti i-a redat prin succesul operatiei 
viata. Este o fata!

Acum noi incercam sa  localizam mama 
pentru a o consilia sa-si ia acasa fetita. 

Workshopul Medical International
170 de doctori, 60 de asistenti medicali, 11 interventii chirurgicale
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Pregatirea 
Bebelusulu
i pentru 
Operatie!
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Interventii 
chirrurgicale 
transmise live 
din sala de 
operatie catre 
sala de 
conferinta a 
Workshopului
... la anul vom 
adauga o cale 
de 
comunicare 
pentru 
intrebari si 
raspunsuri 
live.
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Programul de 
Asistenta 
Medicala
Cind nu exista nici o alta 
alternativa

Beneficiarii programului de asistenta 
medicala din acest an au fost:

Gheorghe:
Un beneficiar din programul nostru 
de asistati se plingea de dureri 
cumplite la nivelul sinusurilor. El 
suferise o operatie cu citiva ani in 
urma dar calcifierea sinusurilor i-a 
pus iar viata in pericol. L-am pus 
urgent sub observatie medicala, 
tratament si operatie, si a fost din 
nou salvat de chirurgii din Brasov.

Emil:
Un muncitor din Proiectul nostru 
din Ferma 10 si 11, si-a pierdut  
vocea pe o perioada de 2 ani dar nu 
isi permitea sa mearga la consultatie 
medicala. Noi l-am dus la Clinica 
Regina Maria si a fost operat pentru 
a remedia problema cauzata de 
infectia care i-a vatamat laringele. 
Recuperarea lui va fi lenta dar el 
poate sa vorbeasca din nou.

Sorin:
Este un muncitor in virsta de 20 de 
ani care a lucrat la firma ce a facut 
lucrarile de renovare la Ferma 11. 
El tot timpul este supus 
examinarilor cardiologice  deoarece 
are o problema cardiaca din 
copilarie pe care nu si-a permis sa o 
investigheze. In timpul investigatiilor 
medicale s-a descoperit ca de 
asemenea suferea de epilepsie. 
Aplicam o strategie medicala in ce il  
priveste si speram sa obtinem 
rezultate bune in urmatorul nou an.

Adelina

A  suferit interventia chirurgicala 
salvatoare dupa ce noi am contactat
un spital din Bucurestiul si a fost  
transportata timp de 7 ore de la sat 
la Sala de Urgente Medicale.

Investigatiile medicale din aceste imagini nu si 
le poate permite niciodata romanul de rind.
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In acest an douo asezaminte pentru virstnici au 
fost deschise in Brasov si Sacele. Ei au angajat femeile 
sarace din satele din zona pentru a asigura personalul, 
temporar, in timp ce erau in cautare de lucratori 
calificati. Pentru a le pastra locul de munca, HFTN-
Romania a fost capabila sa inscrie aceste femei la 
cursul organizat de noi si am reusit ca in baza 
Diplomei de Absolvire a cursului de calificare, ca toate 
sa-si pastreze locul de munca si sa isi imbunatateasca 
viata. Un adevarat succes! (Aceasta Diploma le ofera 
calificarea ce le permite sa lucreze atit in Romania cit 
si in Uniunea Europeana).

Diplome Recunoscute in Uniunea Europeana
Ofera calificare si oportunitatea unui loc de munca! 
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Cursantii 
din 
Acest
An!

30 de Absolventi ai HFTN - RO UE 
au primit DIPLOME de                                                                                                 
calificare in meseria de Ingrijitoare 
batrani la Domiciliu
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Proiectul de infiintare a salii de clasa mobila 
este nou in acest an, ca o continuare a 
Proiectelor de la Fermele 10 si 11. Am terminat 
partea de Proiect privind constructiile acum 
citiva ani si am mers la ferme 5 zile pe 
saptamina impreuna cu profesoara noastra 
Izabella in casele beneficiarilor. Cu timpul a 
devenit clar ca erau prea multe materiale 
educationale de carat pentru Izabella in fiecare 
zi deoarece numarul copiilor era aproape de 40. 
Astfel era necesar sa gasim o alta solutie mai 
buna. 

             Idea unei Sali de Clasa mobila a parut 
foarte fireasca devreme ce noi folosim deja 
Unitatea Medicala Mobila  Asta inseamna ca 
Izabella isi poate pastra materialele educative in 
clasa si se poate deplasa intre cele douo ferme si 
nu mai vorbim de flexibilitatea pe care o ofera 
oricarei extinderi a Proiectului.

Izabella merge cu ea in fiecare zi a saptaminii la 
ferme, pentru alfabetizarea adultilor si dupa 
terminarea programului de la scoala, pentru 
acei copii care necesita ajutorul nostru in 
pregatirea temelor. Are o centrala de incalzire 
pe gaz pentru iarna ceea ce face ca sala de clasa 

sa fie placuta si calduroasa chiar si in zilele de 
iarna!

Loralee Strauss ne-a vizitat in acest an, 
a vazut proiectul si a predat engleza ca 
a 2-a limba straina. Copii au fost foarte 
motivati de a avea un vorbitor nativ de 
limba engleza ca profesor si au agreat 
foarte mult orele!

Sala de clasa mobila
Ofera posibilitatea de pregatire scolara suplimentara a copiilor si 
sansa de alfabetizare adultilor!
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sala de clasa 
mobila
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Este intotdeauna asa o mare bucurie pentru copii 
sa mearga in tabara! In special pentru aceia care in 
mod normal nu au aceasta posibilitate fara ajutor! 
Pentru a 5-a oara Ecaterina Guguianu  si-a asumat 
responsabilitatea de a organiza acest eveniment de a 
transporta copiii spre fericirea de a sta in jurul unui 
foc de tabara, de a patina pe rotile, de a cinta, de a 
face obiecte artizanale, de a isi dezvolta abilitati de 
pentru viata, de a asculta povesti despre apostoli, de a 
se bucura de mincare buna, de sporturi si de buna 
dispozitie,

Iar copii asteapta aceasta tabara  pe tot parcursul 
anului!.

Tabere
Pentru copiii din toate proiectele noastre
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Abilitati 
pentru Viata  

Invatarea                                                                                                                                                                                                     
cintecelor

Practicarea 
sporturilor

Preparaea 
mincarurilor 
gustoase

Invatarea de 
rugaciuni 
muzicale

50 de copii din proiectele noastre au 
fost in a 5-a tabara crestina de copii 
organizata de noi
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Vaci de Lapte
douo vaci au schimbat 
intreaga situatie!

In timp ce  Loralee Strauss vizita 
una dintre familiile din Romania aflate 
in programul nostru de sustinere, a 
discutat in aceasta toamna cu noi 
despre dorinta lor de a mai  cumpara 
douo vaci pe linga cea pe care o 
aveau.. Acest lucru le-ar permite sa 
vinda lapte, brinza, si alte produse 
lactate in beneficiul lor. Aceasta familie 
este foarte muncitoare si acest lucru 
parea solutia perfecta de a ii ajuta sa 
isi imbunatateasca starea financiara a 
familiei.. Am fost de acord ca intr-un 
fel HFTN-RO va incerca sa aibe 
fonduri pentru aceast lucru si vom 
vedea cum ii putem ajuta cumva.O 
vaca in Romania este scupa, ca si 
oriunde in lume.Costa aprox. 3 000 de 
lei, o suma exorbitanta pentru o 
familie de la tara.. Acesta a fost 
momentul in care Loralee si-a 
exprimat dorinta de a aduce la 
cunostinta aceasta, prietenilor ei din 
Kelowna, Canada. Chiar inainte ca ea 
sa se intoarca acasa, suma era deja 
promisa pentru achizitia unei vaci. In 
luna urmatoare fondurile suplimentare 
deja au venit si am achizitionat prima 
vaca promisa in perioada  
Craciunului!
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Folosind acest model, am 
dori sa luam in consideratie 
posibilitatile de a incepe un 
nou Proiect, de a aduce 
venit familiilor  care sunt 
beneficiarii nostri de mult 
timp si care sunt pregatiti  
de aceasta provocare! 

Produse lactate
lapte, brinza, iaurt, unt, sminina sunt acum              
de vinzare in gospodaria familiei Marcu.
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Program Familial de Sponsorizare
Tinind familiile unite

De 16 ani am facut legatura  intre  
familii din vest si familii din 
Romania care au  nevoie de o  
mina de ajutor pentru a isi tine 
copiii la scoala..
Ajutorul  de sustine financiara  
consta in  tichete  sociale pentru 
alimente,  uniforme  scolare,  
rechizite,  programe  de ajutorare  
personalizata,  si programe 

Gemenii Croitoru
Mihai si Cosmin sunt  in programul nostru de sustinere de 13 
ani si se descurca surprinzator de bine si au un viitor maret in 
fata.

speciale de invatare. De asemenea 
faciliteaza  multor copii 
frecventarea unei scoli pentru  
prima data si ii  tine departe de  
tentatiile strazii. sau de a ajunge  
copil al strazii. 
Iata citeva fotografii ale unor 
familii Sprijinite financiar de noi 
in Judetul Brasov. 
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PROVIZII 
Aducind bucurie in ce 
priveste proviziile alimentare 
pentru perioada de Paste si 
Craciun 

Cosuri de Paste pentru sate

Aducerea cosurilor cu alimente 
pentru Paste familiilor, in special 
copiilor, este ceea ce iti aduce 
bucurie cind lucrezi cu oamenii!

Nici acest  an nu a fost o exceptie.
Ciocolata, biscuiti, bomboane, 
ceaiuri speciale, cafea, alune, 
fructe, am adus familiilor 
beneficiarilor nostri in amintirea 
sacrificiului lui Isus pentru 
pacatele noastre si pentru 
sarbatorirea Invierii.

La proiectele noastre de la ferme, 
Izabella ( profesoara noastra de 
acolo) a adus creioane viu colorate 
pentru Proiectul Artistic de Paste si 
multe bunatati. Pentru toti. Este o 
mare bucurie pentru acesti copii sa 
primeasca cu ocazia Pastelui ceva 
special  si este bucuria noastra de a 
oferi…

Picioare calde si stomacuri 
pline!

Peste 400 de beneficiari au primit 
alimente si bunuri in al 10-lea 
Proiect anual de Oferire de Daruri 
de Craciun.
Este o mare bucurie pentru noi cei 
din HFTN-Romania de a vedea 
acest proiect realizat in fiecare an. 
In plus este al 2-lea an in care am 
adaugat o alta componenta, aceea 

de a cumpara si distribui incaltaminte pentru 
mai mult de 200 de copii, beneficiari ai 
proiectului de la Ferme. Atit de multa 
bucurie in acest proiect necesar aduce o 
mare multumire cu binecuvintari.
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VA MULTUMIM
             Ce an minunat si ce privilegiu sa 
intinzi, in numele lui Hristos, o mina de 
ajutor la atit de multi oameni. Fiecare 
proiect din acest an a fost o provocare si o 
minunata rasplata prin succesul lui. 

	 Multumim tuturor care au ajutat 
si au facut ca aceste lucruri sa devina 
posibile. Ce binecuvintare pentru noi sa 
va avem alaturi!

In Serviciul Lui,

Mark and Coreen Biech
Presedinte, Vicepresedinte
Hope for the Nations - Romania
www.hftn.ro

http://www.hftn.ro
http://www.hftn.ro

