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Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie 

 

Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie a fost înființat în anul 2006 și este 

primul ,,hospice” pentru pacienții în stadiu terminal din cadrul Arhiepiscopiei 

Bucureștilor. Din anul 2012, funcționează într-un sediu nou,  situat în Str. Iancu 

Căpitanu, nr. 24, Sectorul 2, Municipiul Bucuresti, cu acces din Str. General 

Dimitrie Salmen, nr. 14, construit în baza unui proiect de finanțare de la Ambasada 

Elvetiei, a Primăriei Sectorului 2 și a Fundației Hilfsverein Nymphenburg din 

Germania. 
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Din ianuarie 2013, centrul a fost preluat de ,,Fundația Bucuria Ajutorului”, 

organizatie non-guvernamentală care este membră a Federației Filantropia din 

cadrul Patriarhiei Române. 

Centrul furnizeaza servicii spitalicesti de îngrijiri paliative pentru pacientii adulți 

cu afectiuni oncologice, aflați în stadii avansate ale bolii, constând în creșterea 

calității vieții acestora printr-un complex de îngrijiri medicale, psihologice și 

spirituale ce urmaresc tratamentul durerii fizice și al suferintei psihologice cauzate 

de boala. 

Centrul a încheiat din anul 2013, un contract de furnizare de servicii medicale 

spitalicesti cu Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti 

(C.A.S.M.B.), în baza căruia sunt finanțate serviciile de îngrijiri paliative. 

În baza acestui proiect, 45 de pacienți beneficiază lunar de servicii de îngrijiri 

paliative și minim 500 pacienți / anual. 

În cadrul centrului se oferă următoarele servicii: asistență medicală permanentă de 

tip paliativ, găzduire și oferirea hranei, consiliere psihologică, consiliere spirituală, 

consiliere și mediere socială acordata familiilor beneficiarilor. 

Pacienților internați li se oferă atmosfera unui cămin, fiind tratați cu multă căldură 

sufletească și grijă pentru problemele spirituale pe care le au.  Un preot voluntar 

săvârșește săptămânal Sfânta Liturghie, Sfântul Maslu, Acatistul Sfantului Nectarie 

și al Maicii Domnului, spovedește și împărtășește bolnavii și oferă consiliere 

spirituală de câte ori este nevoie pacienților, aparținătorilor și personalului 

centrului. 

Fiecare cameră a centrului este dotată cu paturi cu telecomandă pentru îngrijirea 

pacienților internați, aparate pentru oxigen electric, aparate O.R.L. pentru secreții, 

EKG, puls-oximetru, sterilizator, saltele antiescară, tensiometru electronic și 

manual, glucometru, stative pentru perfuzii și aparate de masaj. 

Echipa de specialiști care oferă îngrijiri paliative pacienților internați în centru este 

formată din următorii angajați:  1 manager, 3 medici specialiști cu competență în 

îngrijiri paliative, 1 medic epidemiolog, 1 preot, 1 asistent medical șef, 14 asistenți 

medicali generaliști, 3 asistenți medicali BFKT - recuperare, 1 asistent social, 1 

asistent de igienă, 1 statistician, 1 administrator, 1 manager de calitate, 1 psiholog, 



1 responsabil cu protecția datelor, 1 farmacist șef, 1 farmacist clinician,1  asistent 

farmacie, 12 infirmiere și 2 îngrijitoare. 

Din anul 2006 și până în prezent au fost îngrijiți un număr de 4.500 pacienți 

din București și din celelalte județe ale țării, dintre care 700 cazuri sociale, iar 

15.000 aparținători au beneficiat de consiliere socială, psihologică și 

spirituală. 

Web site: http://bucuria-ajutorului.ro/ 
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