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TB se raspindeste in 
Romania

Tuberculoza, maladia 
tuberculoasa (MTB), sau asa 
cum este numita pe scurt TB, 
este o boala obisnuita daca 
este depistata si tratata la 
timp dar poate deveni letala 
daca nu este depistata si 
tratata imediat ce apare; in 
multe cazuri infectia este 
cauzata de diverse tulpini de 
microbacterii, de obicei 
Micobacterium Tuberculosis. 
Tuberculoza ataca plaminii 
dar poate afecta si alte parti 
ale organismului. Este 
raspindita prin intermediul 
aerului cind oamenii care au o 
infectie activa TB tusesc, 
stranuta, vorbesc si picaturile 
de saliva se raspindesc in aer. 
Evolutia infectiei la oameni 
este fara simptome acute de 
obicei iar intr-un caz din zece 
infectii latente netratate, 
boala progreseaza devenind 
TB activ care in continuare 
netratat poate devni letal 
pentru 50% din cazuri.

HFTN ROMANIA
UNITATEA MEDICALA 
MOBILA
Un success neasteptat inca din primul an!

In luna ianuarie  a acestui an am 
prezentat consiliului de administratie al 
asociatiei noastre, idea de a infiinta o 
Unitate Medicala Mobila in Romania.

Nu ne-am asteptat ca aceasta sa fie 
infiintata atit de repede si sa putem scrie 
despre aceasta activitate in raportul din 
acest an. Am inceput prin a merge la 
Bielefeld, Germania in primavara acestui 
an sa cumparam un autovehicol special ca 
o casa pe roti si am condus la volanul 

acesteia pe soselele din Germania pina in 
Romania, unde am facut renovarile 
necesare pentru a crea un cabinet medical 
mobil, conform standardelor medicale.

Am contactat Comisia de Sanatate a 
Consiliului Judetean Brasov care ne-a 
sprijinit in crearea parteneriatului cu 
Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov 
impreuna cu care sa reducem  numarul de 
cazuri TB in Romania. Am lucrat la 
documentatia necesara pentru a crea 

IN FIECARE LOCATIE UNDE AM TESTAT IN JUD. BRASOV, GRUPURILE TINTA DE POPULATIE AU FOST 50 % POZITIV TB

parteneriatul, inclusiv la inscrierea asociatiei 
noastre in ,,Registrul National de Evidenta al 
operatorilor de date cu caracter personal”, prin 
Autoritatea Nationala de Supraveghere si 
Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal 
(ANSPDCP), care ne permite sa lucram in 
Unitatea Medicala Mobila cu fisele pacientilor 
investigati .

Parteneriatul a fost incheiat si aprobarile 
obtinute si am inceput Proiectul de depistare a TB 

in luna august a acestui an. 
Primul nostrum grup de persoane testate au avut 
rezultate positive privind infectia  TB in proportie 
de 50%, si la fel al 2-lea si al 3-lea grup. Directia de 
Sanatate Publica Judeteana si Spitalul de 
Pneumoftiziologie BV au instituit imediat 
tratament si masuri  medicale pentru sanatatea 
oamenilor si pentru impiedicarea raspindirii 
infectiei.
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UNITATEA MEDICALA MOBILA

Adevarata problema actuala privind 
tuberculoza in rindul populatiei este ca 
daca tratamentul persoanelor cu TB este 
dat gratuit populatiei de catre statul roman 
care compenseaza 100%, tratamentul, 
testele pentru depistarea tuberculozei prin 
metode de laborator sunt foarte scumpe si 
bugetul sanatatii este limitat, din bugetul 
actual se pot testa numai contactii, nu 
toata comunitatea.Kiturile de laborator 
pentru testarea TB (TB QUANTIFERON 
GOLD) costa 50 Euro un test/persoana. In 
Romania, cu aproximatie, salariu mediu pe 
luna este de150 de Euro.  Acest 
rationament face ca pretul testului pentru 
depistarea tuberculozei la o persoana sa fie 
extrem de costisitor, iar familiile cu nevoi 
precare care ramin 
netestate TB pot raspindi 
boala in comunitate.

HFTN - Romania a 
eliminate aceasta bariera 
financiara achizitionind 
kiturile de quantiferon 
necesare testarii 
familiilor suspecte TB 
din Jud. Brasov ba chiar 
aducind aceste servicii 
medicale direct in pragul 
casei lor prin Unitatea 
medicala mobila care se 
deplaseaza la locuinta lor.
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FOLOSIND UNITATEA 
MEDICALA MOBILA 
PENTRU A TRANSPORTA  
DONATIA DE  
ECHIPAMENT MEDICAL DE 
LA VEST LA EST

La 150 000 Euro a fost estimat 
costul  intregului echipament  
medical,  transportat si adus ca 
donatie in Romania tRomania

DONATII DE ECHIPAMENT SI 
APARATURA  MEDICALA

In timpul ultimului nostrum Workshop 
Medical din Chisinau, Moldova, doctorii 
din Austria si Germania au spus ca 
spitalele lor schimba aparatura medicala la 
un an si ca cea pe care o schimba este mai 
performanta decit cea cu care lucreaza 
spitalele din Estul Europa. Gindind la 

aceasta situatie, intr-o pauza in timpul 
Workshop-ul medical, am discutat ca in 
Proiectul nostru ,,Unitatea Medicala 
Mobila’ (UMM), am putea sa conducem 
in Vestul Europei, Germania sau Austria, 
si sa luam aparatura medicala si s-o ducem 
ca donatie Spitalelor din Romania si 
Moldova. Ideea s-a materializat si munca 
a inceput! Dupa citeva luni de munca 
asidua Dr. Mircia Ardelean din 
Salzburg, Austria, a putut sa realizeze 
programul pe care ni l-am propus 
impreuna. Spitalul din Austria, (SALK 
Salzburger Landeskliniken GmbH), 
condus de directoarea Manuela Struber, 
cu gratie si genorozitate s-a alaturat nouo 
si a donat echipamente si aparatura 
medicala asociatiei HFTN-Romania si 
noi am daruit aceste bunuri Spitalului 
Clinic Judetean Secta de Chirurgie 
Pediatrica, Constanta, Romania, care la 
rindul lor au dat o parte si Spitalului de 
Copii din Chisinau, in Republica 
Moldova. Aici sunt poze din acest 
Proiect…..
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CHISINAU, REPUBLICA MOLDOVA -NUMAR RECORD DE MEDICI PARTICIPANTI, 
INCLUSIV DOCTORI DIN ROMANIA 

137 de doctori au participat la 
workshop-ul medical de Chirurgia 
Pediatrica a Malformatiilor Congenitale 
la copii.. 48 de copii au fost selectati pt. a 
fi operati si 10 din ei au fost operati in 
timpul Workshop-ului. Republica 
Moldova si-a exprimat recunostinta 
pentru Romania si  HFTN-RO pentru 
acest eveniment medical pentru ca si aici 
exista multi copii cu malformatii 
congenitale nascuti cu aceste anomalii 
din cauze multiple printre care se numara 
si nenorocirea nucleara de la Cernobil.Dr. 
Thomas Boemers (Germania), Dr. Mircia 
Ardelean (Austria),     Dr. Tica Constantin 
(Romania), au fost coordonatorii echipei 
de chirurgi specializati in malformatii 
congenitale. 137 de doctori si 60 de 
studenti la Medicina au participat. Pentru 
a trimite un singur copil din Europa de Est 
pentru a fi operat in Europa de Vest, 
costul este intre 30-60 000 Euro, bani 
platiti prin Casa de Asigurari, de catre 
Statul Est European care trimite copilul.

Pentru un cost mai mic decit am fi 
trimis un copil sa fie operat in Germania 
noi am reusit sa finantam Workshop-ul 
medical prin achizitionarea de aparatura 
necesara si sponsorizarea transportului, 
cazare, a  doctorilor din vest sa faca aceste 
operatii in est, in cadrul acestui 
Workshop. Aceasta a facut posibil acest 
eveniment medical si medicii au invatat 
procedurile chirurgicale pentru a salva 
viata copiilor. 

Costul operatiei si cheltuielile totale 
efectuarea a 10 operatii in timpul acestui 
workshop adica prin comparatie 

Televiziunea Moldova a prezentat 
Evenimentul Medical in Chisinau si 
Moscova

echivalentul a ½ million de euro, si am determinat Chirurgii renumiti din vest sa opereze cu 38 de cazuri in plus si am crescut 
valoarea comparativa a investitiei in Workshop la 2,5 milioane de euro economisiti de stat pentru sanatate. Acest lucru a fost posibil 
numai prin generozitatea specialistilor chirurgi care au daruit voluntar din timpul lor pretios pentru a opera copiii. 

Ca urmare a prezentarii acestui Eveniment Medical International la televiziunile din Moldova si Rusia, un renumit chirurg 
pediatru din Moscova, a cerut sa participle la Workshopul Medical pe care il vom organiza in Constanta, Romania in septembrie 
2012. Suntem foarte multumiti de rezultatele acestui Workshop Medical International si de rezultatul acestuia care consta in vietile 
salvate ale copiilor operati. Cautam in continuare noi oportunitati sa ajutam ca doctorii din Romania si din estul europei sa 
acumuleze noi tehnici de operare si sa isi creasca performantele ca sa faca fata perfect provocarilor cu care se confrunta pentru 
salvarea vietilor copiilor.

Workshop Medical
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AJUTOR PRIN SERVICIUL NOSTRU  DE ASISTENTA SOCIALA CIND TRATAMENTUL NU 
ESTE POSIBIL PRISERVICIUL ROMAN DE ASISTENTA SOCIALA

Unul din beneficiarii Programului de Asistenta 
Sociala este Marius Simionesei. Dupa doi ani de cind 
a fost pus pe lista de asteptare pentru operatie, 
Marius a putut sa primeasca transplantul de cornee in 
acest an. Este o bucurie sa vezi realizarile lui. Marius 
locuieste la Ferma 11, si de-a lungul anilor, avind 
multe proiecte aici, am ajuns sa il cunoastem pe acest 
minunat tinar si familia sa. Sotia lui si cei doi copii au 
fost foarte incintati sa afle ca tatal lor este pe cale sa-
si recapete vederea!

Marius a avut un accident cind era doar un 
copilas si a ramas orb la un ochi.

Operatia a fost facuta si Marius este acum in 
perioada de vindecare. Doctorul ne-a avertizat ca la 
inceput Marius va vedea in ceata dar el este sigur ca 
in timp ce operatia se vindeca, ceata va dispare. 

Marius vede cu ambii ochi acum si este 
increzator ca ceata de la ochiul operat in timp va 
dispare si vederea se clarifica Pentru ca era un copilas 

cind s-a intimplat accidental, ochiul lui are nevoie de 
timp ca sa invete din nou  sa vada..

Continuam sa ne ocupam de Marius si am 

planificat o vizita medicala la medical specialist din 
Ungaria la inceputul anului 2012.

Programul de Asistenta Medicala

2011



 RAPORT SFARSITUL ANULUI!

! PAGINA 6

AJUTOR PRIN SERVICIUL NOSTRU  DE ASISTENTA SOCIALA CIND TRATAMENTUL NU 
ESTE POSIBIL PRISERVICIUL ROMAN DE ASISTENTA SOCIALA

Maria Roxana

Aceasta fetita este 
Maria Roxana. Ea a 
avut multe operatii 
la ochi de-a lungul 
anilor dar aceste 
operatii au avut 
putin success.. 

Ochelarii ei de 
vedere necesita 
lentile +13 ...

Parintii ei au cheltuit 
aproape tot ce aveau, caruta, caii, mobile din casa, 
pentru a plati operatiile necesare. 

Ea are iar nevoie de alta operatie pe care daca nu o 
face isi va pierde vederea permanent.

Noi ajutam aceasta familie cu costul acestei viitoare 
operatii ca sa le dam alta sansa sa incerce din nou sa 
vindece vederea ochilor Mariei. 

       Dan Tiberius

Al 3-lea caz al nostru in acest an este  Dan 
Tiberius, un copil al strazii pe care il cunoastem bine de 
ceva timp. El a avut citeva abcese dentare simultane si in 
cadrul acestui Program am reusit sa asiguram servicii 
stomatologice si tinarul a beneficiat la cabinetul medical 
de extractii si de reconstructia dintilor. 

Programul de Asistenta Medicala

Ferma 10 si 11 Tabara de Copii

Acesta este al 4-lea an de cind trimitem, in 
fiecare an, peste 50 de copii de la Ferme, in 
cadrul Proiectul nostru privind Tabara pentru 
Copii. Acestia merg la Lotrioara, linga Sibiu 
intr-o tabara crestina pentru copii.  Copii incep 
sa vorbeasca despre acest eveniment inca din 
primavera cind vremea devine frumoasa, si nu-i 
poti opri sa vorbeasca despre noua tabara pina 
soseste ziua cind ei pleaca in tabara.
Aceasta este sansa lor sa mearga in afara vietii 
de la ferma si sa intilneasca in noua tabara si alti 
copii, voluntari din alte tari, sa invete lucruri 
noi, sa auda povesti despre Apostoli sa cinte 
muzica, si sa se joace.. joace ..joace….este o mare 
bucurie acum in viata lor!
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CORP, SUFLET SI SPIRIT

Dupa completa reconstructie a Fermei 10 si 11, 
am fost in continua legatura cu familiile de aici prin 
oferirea de cursuri formale si informale privind un 
stil de viata sanatos, literatura, alfabetizare, dupa 
programul de scoala, comunicare, pentru a dobindi 
cunostintele si a-si forma abilitatile necesare de 
integrare in societate.   

Profesoara noastra, Izabella, este acolo aproape 
mereu 4 ore pe zi si 5 zile pe saptamina si a devenit 
parte din familia lor.

Oamenii de la ferme au ajuns sa aibe incredere in 
ea in multe aspecte ale vietii pentru educatia pe care 
le-o ofera.

 Este o experienta minunata sa servesti oamenii 
de la ferma intr-un mod educational academic si inalt 

nivel spiritual. Vom continua sa fim acolo pentru ei in 
fiecare saptamina, pe tot parcursul anului…. 

Ferma 10 si 11 Program de Integrare Sociala
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ASIGURAREA PERFECTIONARII CALIFICARII DUCE LA UN SERVICIU MAI BUN

Anul acesta Diploma de 
Absolvire a Cursului organizat de 
HFTN-RO a fost oferita pentru 
comunitatile de romi, 
pentru ,,Perfectionare in 
Calificarea / Profesia de Mediator 
Sanitar” Aceasta profesie este 
unica pentru persoanele de etnie 
roma din comunitate care 
beneficiaza de serviciile unei 
persone de aceeasi etnie care 
cunoaste Sistemul Medical si care 
ii poate ajuta sa  ajunga la 
institutiile de sanatate pentru a 
primi serviciile medicale specifice 
de care au nevoie. 

Ministerul Sanatatii a oferit 
acestor profesionisti care au 
diplama de calificare in aceasta 
meserie o pozitie de angajat cu 
salariu in comunitatile de romi, 
pentru ca fiecare mediator sanitar 
sa monitorizeze 500 de familii dar 
cum comunele au peste 3000 de 
locuitori este nevoie de 

profesionisti calificati care avind 
un loc de munca isi pot intretine 
familiile si mai ales comunitatile 
de romi au nevoie disperata ca 
aceste servicii sa fie oferite in 
comunitatea, satul lor. 

Absolventele  HFTN-RO 
2011,,Perfectionare in Calificarea/Meseria 
de Mediator Sanitar”

HFTN Romania Diplome de Absolvire
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PASTRIND 
FAMILIILE 
UNITE

De 15 ani am conectat familii 
din vest cu familii din Romania 
care aveau nevoie de o mina de 
ajutor ca sa isi trimeata copiii la 
scoala si acestia sa frecventeze in 
mod continuu scoala pina la 
absolvire. 

Sustinerea acordata costa in 
hrana, uniforme scolare, atentie 
speciala la anumite nevoi 
suplimentare si in ajutorarea 
pentru a frecventa programe de 
invatamint special. 

Este de asemenea o realitate 
ca multi copii nu pot frecventa 
scoala de la inceput si pe multi 
dintre ei acest lucru ii va marca 
pe viata, unii dintre ei ajungind 
asa numitii ,,copii ai strazii”.

Aici sunt citeva fotografii ale 
citorva familii din Brasov, 
Romania, sponsorizate in  cadrul 
acestui Program.

Familii si Copii din Programul de 
Sponsorizare

2011



 RAPORT SFARSITUL ANULUI!

! PAGINA 10

ADUCIND BUCURIE PRIN APROVIZIONAREA PENTRU CRACIUN SI SEZONUL URMATOR 

In fiecare an de Craciun noi livram mai mult decit este 
necesar ca provizii de Craciun pentru cit de multe familii 
putem.                                                                                             
In acest an am avut peste 450 de oameni pe lista noastra!      
Este unul din momentele cele mai minunate pentru noi.         
Asiguram familiilor  toate alimentele de baza (sare, ulei, 
zahar, faina, orez, piper, zahar vanilat, cacao, mirodenii, 
carne) la care se adauga bunatati de Craciun ca ciocolate, 
mosi craciuni in miniatura, cafea, etc. 

Este suficient pentru ca familiile sa aibe provizii citeva 
luni pentru anotimpul rece, cel mai dificil sezon pentru ei.

DARURI DE CRACIUN

2011

COMPLETAM RAPORTUL ANNUAL CU CITEVA NOTE:  HFTN - RO a fost solicitata sa 
participle la Proiectul ,,Programul de Mediere Sanitara: Oportunitate de crestere a ratei de ocupare in 
rindul femeilor rome” , alaturi de UE, Guvernul Romaniei, MMPSF, Fondul social European 2007-2013, 
Program Operational Sectorial PT. Dezvoltarea RU 2007-2013, Axa Prioritara 6,, Promovarea incluziunii 
sociale”, Domeniu major de interventie: ,,Promaovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”. Am fost 
autorizati de ANSPDCP sa lucram cu date personale si dezvoltam  Programul de cautare a parintilor 
biologici ai copiilor care au fost adoptati. Mai mult despre acestea in 2012!
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VA MULTUMIM 
TUTUROR

Am dori sa multumim tuturor care ne-au ajutat sa 
imbunatatim viata atitor oameni din Romania in acest an. 
Multumim lui Dumnezeu pentru privilegiul de a ne fi facut sa 
realizam dorinta lui  in viata noastra ca sa ajutam pe semenii 
nostri ! Este minunat sa daruim in numele lui Hristos ..sa vedem 
inimile oamenilor incalzindu-se de bunatatea celor care le 
daruiesc..pentru a vedea zimbetul pe fata unui om care pierduse 
orice speranta.

Va multumim ca ne ajutati sa aducem speranta!
Trebuie sa spunem ca anul 2011 a fost unul dintre cei mai 

buni ani  de pina acum, plin in experiente bogate, cu multa 
munca titanica si mari impliniri.

       Va multumim pentru sprijinul vostru acordat pina acum 
si va rugam sa luati in consideratie continuarea colaborarii cu noi. 

Muncind impreuna este ceea ce a facut aceste lucruri posibile 
in El. 

In Serviciul Lui,
Mark si Coreen Biech
Presedinte, Vice Presedinte,
Hope for the Nations - Romania
www.hftn.ro 
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