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INFORMAȚII PRIVIND INVESTIGAȚIILE ȘI TRATAMENTELE CARE
SUNT DECONTATE DE CASA DE ASIGURĂRI
ÎN CADRUL CENTRULUI DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE SFÂNTUL NECTARIE

Centrul de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie” este o instituție care aparţine
,,Fundaţiei Bucuria Ajutorului”, organizaţie non-guvernamentală şi funcţionează ca
unitate sanitară cu paturi pentru spitalizare continuă. Pacienții internați sunt adulți cu
afecțiuni oncologice aflați în stadiu avansate de boală.
Structura centrului este aprobată prin Ordinul ministrului sănătaţii nr Nr.
XI/A/SG/9594/EN/1464/19.02.2013, anexă la prezentul Regulament. CIP Sf.
Nectarie furnizează servicii medicale în baza autorizaţiei de funcţionare eliberată de
Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, Nr. 223 din 08.02.2018.
În cadrul Fundatiei Bucuria Ajutorului – Centrul de îngrijiri paliative Sfantul
Nectarie pacienții internați beneficiază de tratamente simptomatice necesare
controlului simptomelor, suport psiho-social și spiritual. Tratamentul cuprinde o
gamă variată de medicamente necesare controlului următoarelor simptome: durere,
greață și vărsături, constipație,insomnie, depresie, anxietate precum și îngrijirea
stomelor, escarelor.
Conform contractului încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului
București nr. U0088/2018, se acordă servicii medicale spitalicești asiguraților pe
baza biletului de internare .
Beneficiază de servicii medicale spitalicești preventive, curative, de recuperare
și paliative, cuprinzând:
1. Consultații zilnice la patul pacientului internat, la internare în camera de
gardă conform circuitului și procedurii de internare. Vizita zilnică cu
modificarea și precizarea schemei terapeutice în funcție de nevoi și
simptome conform protocoalelor analizate.
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2. Investigații efectuate pacienților internați se realizează pe baza urmăririi
evoluției bolii oncologice și nevoilor de bază în îngrijirea paliativă-calitatea
vieții, controlul simptomelor pe baza contractelor semnate cu furnizori
externi:
-Clinica Hiperdia pentru evaluări paraclinice:
a) Computer Tomograf
b) Rezonanță Magnetică Nucleară
c) Ecografii: abdominale superior și inferior, de părți moi și de vase
(venoase).
d) Radiografii pulmonare, abdominale pe gol și segmente osoase.
e) Consultații în ambulatoriu pentru diferite specialități în funcție de
simptomatologia nou apărută care depășește gradul de competență al
angajaților (se plătesc din fondurile proprii ale spitalului).
- Clinica Sante pentru analize de laborator.
3. Stabilirea diagnosticului: depășește activitatea medicală a instituției întrucât
pacienții care beneficiază de îngrijiri paliative sunt în stadii finale ale bolii
oncologice, cu diagnostic clinic, paraclinic, histopatologic deja efectuat.
4. Tratamentele medicale efectuate sunt în concordanță cu simptomatologia
prezentă și cea care poate să agraveze starea de sănătate, conform
protocoalelor, care evaluaează, urmaresc și tratează simptomele. Aceste
simptome sunt: durerea, greața, vărsăturile, diareea, constipația, xerostomia etc.
5. Îngrijirea pacienților permite urmărirea acestora, toaletarea zilnică, hrănirea
acestora conform programului și meniurilor afișate, mobilizarea activă și
pasivă pentru profilaxia escarelor, efectuarea pansamentelor zilnice ale
plăgilor/escarelor.
Recuperarea pacienților necesită o urmărire și îngrijire multidisciplinară
necesară asigurării calității și confortului simptomatic, psiho-emoțional și
spiritual oferit în cadrul fundației
Medicația, materialele sanitare și dispozitivele medicale sunt utilizate astfel:
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- Medicamentele folosite în îngrijirea paliativă pentru controlul simptomelor
conform protocoalelor aprobate în Consiliul Medical.
- Materialele sanitare necesare îngrijirii generale, locale și pansamentelor.
- Dispozitivele medicale- concentrator de oxigen, tensiometru, pulsoximetru,
paturi medicale, saltea antiescară- folosite pentru confortul medical și
îngrijirii pacientului internat.
6. Cazarea și masa conform standardelor de îngrijiri paliative asigură confortul
pacientului internat precum și a familiei.
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