
Workshop-ul Medical Internațional 
Constanța, România 2014

A fost cel mai mare seminar de până 
acum. 182 de doctori s-au înregistrat la 
acest seminar ce a inclus 15 operaţii în 
total. O tânăra s-a întors să ne revadă 
după ce am întâlnit-o acum câţiva ani, era 
complet introvertită şi incapabilă să 
socializeze din cauza incontinentei. De la 
operaţie, poate să privească pe altcineva 
în ochi, vorbeşte fără temeri şi chiar ne-a 
cântat un cântec. Se dezvoltă intro 
persoană încrezătoare ceea ce este cea 
mai mare bucurie pe care o putem vedea 
că rezultat al acestor seminarii. Bineînţeles 
că seminarul se axează pe pregătirea 
participanţilor dar şi vieţile schimbate în 
bine sunt nenumărate.

182 de medici 
s-au 
înregistrat în 
2014 la 
seminarul 
despre 
malformaţiile 
urogenitale 
grave la copii 

15 copii au 
fost operaţi 
în total. 
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Prof. Dr. Thomas Boemers

Prof. Dr. Roman Metzger, Dr. Mircia Ardelean 
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În fiecare an doctorii 
din vest şi-au 
împărţit cunoştiinţele 
cu doctorii din est. 
Acest lucru are un 
impact profund în 
regiune.

Prof. Dr.  Constantin Tica

 Dr. Mircia Ardelean 

Dr. Reza Vahdad                          Prof. Dr. Thomas Boemers

Operaţiile au 
fost transmise în 
sala de seminar 
prin comunicaţii 
în ambele 
sensuri centru 
întrebări şi 
răspunsuri în 
timp real. 



Sărăcia este 
în 
continuare 
cauza 
principală 
pentru care 
oamenii cu 
posibilităţi 
materiale 
reduse nu au 
acces la 
servicii 
medicale.  
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oferă acces medical şi 
oftalmologic persoanelor sărace 

Proiectul Unităţii Medicale Mobile îşi continuă menirea de a ajunge 
la cei care nu au acces la servicii medicale adecvate. România 
continuă să întâmpine dificultăţi în organizarea infrastructurii 
medicale şi în fiecare an populaţia speră întro îmbunătăţire a 
sistemului. Chiar şi cu sprijinul Uniunii Europene infrastructura nu 
a fost stabilizată. Deşi clinici private apar în oraşe doar cei din 
clasa de mijloc pot să folosească astfel de alternative. Majoritatea 
cetăţenilor nu au acces la serviciile acestor clinici. Proiectul nostru 
mobil ajunge în zonele unde contează şi unde poate îmbunătăţi 
situaţia.  

Ca şi în trecut, examenele medicale sunt scumpe pentru 
majoritatea populaţiei şi totuşi, odată diagnosticate bolile, 
tratamentele sunt acoperite prin sistemul naţional de asigurări de 
sănătate. Echipa de doctori cu care lucrăm facilitatează accesul la 
tratamente oferind servicii de diagnosticare gratuite. În plus oferim 
servicii oftalmologice gratuite, inclusiv lentile şi rame de ochelari.
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Una dintre 
cele mai 
mari bucurii 
în viaţă este 
să poţi 
vedea clar 
din nou.  
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Masa Rotundă de 
la Roma 
Lucrăm să schimbăm proceduri 
ce salvează vieţi

Acum câţiva ani în Chişinău, Moldova, în timpul discuţiilor de 
la seminarul ţinut acolo, subiectul cateterizării ombilicale a 
fost evidenţiat. Se pare că la Chişinău (în Republica 
Moldova) încă se folosea metoda introducerii în nou născut 
a antibioticelor de urgenţă, fluidelor, medicamentelor, etc, 
prin cordonul ombilical. Este o modalitate rapidă să asiguri 
accesul în circuitul sangvin dar sunt şi riscuri având în 
vedere apropierea de ficat . A devenit clar în cercetările lor 
că un foarte mare număr de copii cărora li s-a administrat 
această procedura s-au întors la spital cu hipertensiune 
portală, ciroză a ficatului şi multe alte complicaţii. Mulţi dintre 
copiii cu aceste afecţiuni nu au o speranţă de viaţă mai mare 
de 15 ani. Până la 80 de copii anual au venit la Spitalul de 
Pediatrie cu afecţiuni ale ficatului precum şi cu sângerare 
gastrointestinală. Deşi în vestul Europei nu se mai foloseşte 
această procedura o schimbare formală de procedura nu 
ajunsese încă în estul Europei.  

Schimbarea unei asemenea proceduri nu se întâmplă peste noapte şi cu câteva 
conversaţii şi schimburi de opinii ci are nevoie de o abordare mai formală şi 
schimbări în legislaţie la cele mai înalte nivele în Ministerul Sănătăţii.  

Ne-am decis să facem câţiva paşi în sensul schimbării acestei proceduri în 
Chişinău şi am organizat o Masă Rotundă în Roma cu Prof. Dr. Jean de Ville de 
Goyet, unul dintre hepatologistii de vârf din Europa. I-am invitat pe directorii 
Spitalului Pediatric din Chişinău şi pe reprezentantul ministerului Sănătăţii din 
Republica Moldova la această masă rotundă în Roma ce s-a desfăşurat în 
primăvara lui 2014.  

Împreună am discutat multe probleme legate de cateterizarea ombilicală şi 
injecţiile intravenoase prin mâna, picior, cap, venă jugulară, etc. După întâlnirile 
de la masă rotundă am continuat conversaţiile pe parcursul câtorva alte întâlniri 

ceea ce a dus la apariţia oportunatii pentru 
echipa medicală din Moldova să realizeze un 
studiu complex,  

documentaţie şi intervenţii odată ce s-au întors 
în Republica Moldova. Echipa medicală, 
împreună cu Ministerul Sănătăţii din Moldova, 
au creat o strategie medicală pentru a elimina 
riscurile de îmbolnăvire a copiilor moldoveni. 
Suntem încântaţi să anunţăm că acum 
procedura a fost schimbată. Nu se mai fac nici 
un fel de cateterizări ombilicale. Această 
îmbunătăţire procedurală din Chişinău şi din 
restul zonelor din Moldova va salva 
nenumărate vieţi. 



Donație de 
echipamente 
medicale 
au ajuns la a patra ediție 
și evenimentul a luat 
avânt în vestul Europei 

Anul acesta spitalul SALK 
din Salzburg, Austria, a 
donat din nou foarte multe 
echipamente medicale şi 
consumabile pe care le-am 
putut transporta din Austria 
în România şi pe care le-am 
livrat la Spitalul Marzescu în 
Braşov şi la Spitalul de 
Pediatrie din Constanţa, 
unde era nevoie disperată 
de ele. 
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Folosim Unitatea 
Medicală Mobilă pentru a 
transporta echipamentul 
medical donat din vest în 
est.

Atât de binevenite! 
Spitalurile din Braşov şi 
Constanţa trimit cele mai 
sincere mulţumiri!



Sala De Clasă Mobilă este 
un proiect ce deja 
împlineşte 5 ani. Acest 
proiect oferă program de 
tipul afterschool copiilor de 
toate vârstele pentru a-i 
ajuta să treacă clasa însă 
oferă şi programe de 
alfabetizare pentru 
adulţi.Programul pune la 
dispoziţie consumabile 
pentru şcoală,excursii 
educaţionale şi o prezenţa 
zilnică a unui educator 
calificat 

căruia îi pasă de familiile 
cu care lucrează. În toată 
România, dacă un elev nu 
poate trece clasa, nu are 
altă alternativă decât să 
renunţe la şcoală şi să îşi 
încerce şansele în viaţă 
fără educaţie. Asta 
înseamnă activităţi ce 
presupun cel mai mic 
salariu posibil şi acest 
lucru nu este suficient 
pentru a putea trăi decent.  

Sală de Clasă Mobilă 
Ţinem copii la şcoală şi îi învăţăm pe adulţi să citească şi să scrie. 
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Programul nostru ajută la educarea a aproximativ 75 de copii 
astfel încât să aibă o şansă reală la un viitor frumos.  

Ora de logopedie  



Înapoi la Şcoală  
Şosete şi pantofi!  
Ajutor pentru copiii nevoiaşi

În fiecare toamnă copiii au obligaţia să 
vină la şcoală cu rechizite conform 
programei şcolare stabilite de 
Ministerul Învăţământului. Acest lucru 
e similar sistemului vestic de 
şcolarizare. Beneficiarii programului 

nostru nu îşi permit în general să 
cumpere aceste rechizite, de fapt de 
întâmplă frecvent să nu aibă nici 
încălţăminte pentru a parcurge lungul 
drum către şcoală.  

Programul nostru “Înapoi la 
Şcoală” pune la dispoziţia lor atât 
manualele şi rechizitele cât şi 
încălţăminte călduroasă pentru 
acele zile ploioase sau cu 
ninsoare în care picioarele reci şi 
umede pot duce la îmbolnăviri.  

Este o bucurie extraordinară 
pentru orice copil să primescă 
rechizitele din programul “Înapoi la 
Şcoală” şi încălţăminte pentru 
sezonul rece.
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Le mulţumim din nou lui Ron şi Susan 
Kubek pentru voluntariatul lor în aceste 
proiecte.
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Coşuri 
ce aduc bucurie, pline de 
provizii pentru Paşte şi 
Crăciun

Acest program a ajuns în cel de-al doisprezecelea an. Este 
întotdeauna plăcerea noastră să aducem provizii de Paşti şi 
de Crăciun familiilor pe care le sponsorizăm. Sunt peste 300 
de beneficiari în total. Este un efort semnificativ să livrăm 
provizii pentru luni întregi atâtor beneficiari. Este nevoie de 
întreagă noastră echipa şi de câţiva voluntari pentru a reuşi 
acest lucru. Iubim să facem asta!
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MULȚUMIM
	 Ce an grozav şi ce privilegiu 
pentru noi să ajutăm atât de mulţi 
oameni în numele lui Hristos! Fiecare 
proiect din acest an a fost o 
provocare dar şi o recompensă 
minunată.  

	 Va mulţumim tuturor ce aţi 
făcut acest lucru posibil. Este o 
binecuvântare pentru noi să vă avem 
pe voi alături. 

În serviciul Său, 

Mark și Coreen Biech 
Preşedinte, Vicepreşedinte 
HFTN - România 

www.hftn.ro   

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

