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Scrisoare
de la fondator

1

Dragi colegi,
Vă scriu pentru a vă mulţumi pentru angajamentul vostru pentru misiunea şi viziunea
Reţelei Baylor (BIPAI), de care aţi dat dovadă în anul care a trecut. Mulţumită devotamentului şi muncii depuse de către fiecare dintre voi suntem mai mari şi mai buni decât am fost
vreodată, iar viitorul nostru nu a fost niciodată atât de luminos. Aproximativ 53.000 de copii
şi familii primesc, în prezent, ajutorul Reţelei Baylor (BIPAI), aproape dublu faţă de numărul
înregistrat în 2008. Mulţi dintre ei nu ar fi avut acces la tratament medical care să le salveze
viaţa dacă voi nu v-aţi fi implicat. Anul trecut, BIPAI a oferit consiliere şi testare unui număr
de 130.000 de bărbaţi, femei şi copii; mai mult de 350.000 de vizite, în afara clinicii, au fost
raportate şi mai mult de 12.000 de cadre medicale au fost pregătite. Toate aceste rezultate
sunt produsul devotamentului şi muncii depuse de către voi.
În 2010 ne așteaptă un an interesant! Vom deschide noi clinici satelit în Lesotho şi Swaziland
şi vom deschide două noi Centre Clinice de Excelenţă pentru Copii în Tanzania. Vom lansa un
nou program clinic în Angola, care va include un program pilot pentru screening-ul nounăscuţilor şi va trata bebeluşii şi copii cu siclemie. Sperăm că vom putea anunţa în curând
începerea construirii unui nou Centru Clinic de Excelenţă pentru Copii în Kisumu, Kenya. Iar
aici, la centrul de acasă al BIPAI, Texas Children Hospital vom anunţa crearea unui nou Centru
Mondial pentru Sănătatea Copilului, cu activităţi noi si în curs de dezvoltare în domeniul HIV/
SIDA, al malariei, al tuberculozei, al malnutriţiei şi al cancerului la copii. În iulie vom avea
primii noştri medici rezidenţi în cadrul unui nou Program Global de Rezidenţiat în Sănătatea
Copilului.

Copiii aceştia primeau puţin tratament şi
doctorii români erau disperaţi. Kline s-a
reîntors în România în februarie 1996.
“Aveam impresia că le văzusem deja pe
toate, dar nu eram pregătit pentru ceea
ce aveam să văd”, a spus Kline.” Erau sute
de copii slăbiţi, cu răni deschise oribile.
Copiii erau înghesuiţi în secţia de SIDA şi
lăsaţi să moară. După două săptămâni în
România m-am gândit: Conştiinţa mea nu
îmi dă voie să întorc spatele celor văzute.
Am dezvoltat schiţa pentru un program
pediatric internaţional, în avionul spre
casă “
(Prof. Mark Kline despre prima lui experienţă în România)

Vă mulţumesc pentru schimbarea pe care o aduceţi în vieţile unor persoane mai puţin norocoase. Este o binecuvântare şi un privilegiu să vă cunosc şi să muncesc alături de voi.
Cu cele mai bune gânduri,
Mark W. Kline, M.D.
J.S. Abercrombie Profesor şi Preşedinte
Departament Pediatrie, Colegiul de Medicină Baylor
Director Medical, Spitalul de Copii Texas, SUA
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Ce ne-a adus
“nouă” 2009?

Dacă ar fi să fac o retrospectivă a anului 2009 pentru Baylor Romania sunt sigură că, oricât de
mult aș încerca să fiu obiectivă, tot nu aș reuși. Așa că am decis să recunosc de la început că
voi enumera un top 5 al evenimentelor despre care eu cred că au adus noutate și consistență
organizației din care fac parte.
1. Am sărbătorit 5 ani de când existăm ca organizație independentă așa că am petrecut
alături de prieteni și am rememorat câteva realizări: inaugurarea Centrului de Excelență
dedicat tuturor pacienților cu HIV din județ și familiilor lor, crearea serviciilor medicale
proprii (stomatologie, ginecologie, pneumoftiziologie), crearea primelor centre de
testare rapidă HIV din țară la Constanța și Tulcea, transformarea Casei Florilor într-un
complex de locuințe protejate pentru tineri fără adăpost…
2. Am meditat asupra misiunii și experienței noastre și am înțeles că multe dintre lucrurile
pe care le-am învățat în ultimii ani pot fi transferate și în domeniul altor boli infecțioase.
De aceea, ne-am lărgit misiunea și am început să pregătim programe de prevenire și
testare a hepatitelor B și C.
3. Experiența Baylor în lume, inclusiv în România, a fost ilustrată în manualul de studii de
caz al Alliance for Case Studies for Global Health, alături de modele de bune practici din
întreaga lume.
4. Am realizat primul nostru film de scurt metraj ce spune povestea unui adolescent care
nu își cunoaște diagnosticul HIV și, sperăm noi, răspunde multor întrebări ale oricărui
tânăr obișnuit. Filmul ne oferă un pretext excelent de a discuta cu oricine din comunitate despre prevenire, testare și viață sănătoasă.
5. Numărul de persoane care au fost atinse în vreun fel de programele Baylor a fost
semnificativ: număr dublu de pacienți cu HIV îngrijiți, inclusiv gravide, nou-născuți și
parteneri, peste 5000 de tineri și adulți informați despre prevenire, peste 900 de persoane pregatite în cursuri didactice, aproape 4000 de persoane testate HIV.
Ana-Maria Schweitzer,
Director executiv
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Servicii
psihosociale
Accesibilitatea pacienților și familiilor la servicii psihosociale
 73% dintre pacienți au solici
tat un tip de suport psihologic
sau social
 89% dintre cazurile nou diag
nosticate au fost susținute și
psihosocial
Compatibilitatea între nevoile curente ale beneficiarilor și
programele de suport oferite de
Baylor
 Broșura “Tu, eu, noi” un in
strument de educație pentru
cupluri existente sau viitoare
 26% dintre pacienții ajutați de
echipa psihosocială au primit
și vizite la domiciliu
 Introducerea unui model de
tabără psihoterapeutică pen
tru pacienții cu dificultăți în
urmarea tratamentului

Programe pentru pacienții infectați cu HIV și familiile lor

Cei 8 membri ai echipei s-au concentrat pe îngrijirea pacienţilor cu probleme şi au rezolvat:
 probleme psihologice provocate de aflarea diagnosticului, de neadaptarea la acesta;
 probleme sociale generate de necunoaşterea drepturilor sociale pe care le au persoanele
HIV pozitive.
Prin consilierea cât mai multor cupluri şi parteneri ai persoanelor seropozitive, inclusiv testarea acestora, s-a urmărit prevenirea transmiterii infecţiei cu HIV şi a sarcinilor nedorite.
Ne-am concentrat pe buna colaborare cu instituțiile locale, dar am şi semnalat permanent
neregulile, întârzierile, amânările ce erau în defavoarea beneficiarilor noştri şi chiar am
preluat rezolvarea unor astfel de situaţii, atunci când s-a putut face acest lucru.
Deși un principiu Baylor este de a-i învăţa pe clienţi să se descurce singuri, totuși a fost necesar să acordăm și suport material de urgență pentru 16% dintre pacienţii asistaţi.

Programe pentru pacienții infectați cu HIV și familiile lor

Servicii
medicale
Asigurarea dreptului la tratarea
altor probleme de sănătate decât HIV pentru pacienții seropozitivi
 Menținerea, pentru al treilea
an, a îngrijirii stomatologice,
ginecologice și pulmonare
a pacienților din Centrul de
Excelență
 Prevenirea situațiilor de discri
minare medicală prin însoțirea
și reprezentarea pacienților
Creșterea duratei și calității vieții
pacienților
 60% dintre toți pacienții au
fost consultați de pneumofti
ziolog
 39% au primit îngrijire la sto
matolog
 60% dintre femeile cu HIV de
la centru au fost asistate de
ginecolog
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Activitatea cabinetelor se concentrează atât pe tratarea problemelor de sănătate, cât și pe
profilaxia unor boli la pacienții cu imunitate scăzută. Un aspect unic îl reprezintă legatura
directă între cabinetele medicale și echipa de psihologi și asistenți sociali.
Echipa cabinetului de ginecologie ajută la nașterea unor copii sănătoși, la identificarea
pacientelor cu risc de cancer cervical și diagnosticarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Se
asistă cuplurile în alegerea de metode contraceptive, cu accent pe folosirea prezervativului –
singurul care asigură şi prevenirea transmiterii HIV.
Pacienții cu HIV cu imunitatea scazută sunt foarte vulnerabili la boli pulmonare precum TBCul sau diferite forme de pneumonie. Prin urmare, pentru echipă a fost o prioritate să îi învețe
pe pacienți despre tratamentul profilactic și să diagnosticheze rapid problemele pulmonare.
Mai mult decât atât, echipa noastră s-a asigurat permanent că tratamentul administrat de
cabinetul pneumo a ținut cont și de alte tratamente luate de pacienți, de aceea s-a lucrat
împreună cu medicii infecționiști.
Medicii Baylor nu doar tratează, ci și educă: de aceea, cu fiecare pacient se petrece timp
pentru a-l învăța regulile de trai în comun. Astfel, și pacientul infectat cu HIV poate să evite
expunerea la anumite infecții, dar și cei din jur pot fi mai bine protejați.
O dantură sănătoasă și frumoasă este la fel de importantă pentru un pacient cu HIV ca și pentru ceilalți. De aceea, echipa stomatologică a rezolvat nu numai urgențele, dar a și realizat
lucrări dentare complexe.
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Testare
rapidă HIV
Promovarea unui stil de viață
sănătos în rândul persoanelor
venite la testare
 100% dintre testări au fost
însoțite de consiliere pre și
post testare
 84% dintre pacienți cu HIV
din program au primit suport
psihologic și medical la Baylor
după diagnosticare
 7000 de prezervative oferite
gratuit
Creșterea interesului populației
generale pentru testarea HIV
 100% dintre testări au fost
menținute gratuite pe parcur
sul întregului an

Programe pentru comunitate

Noi credem că programul de testare din Constanța și Tulcea este unic prin dăruirea echipei și
atitudinea de respect față de persoana testată .
Întotdeauna echipa de testare respectă standardele obligatorii de realizare a unei testări
HIV în cele mai mici detalii: acordul informat al celui testat, consilierea pre și post-testare,
îndrumarea clientului în înțelegerea riscurilor de expunere la HIV.
Pasiunea personalului implicat în acest proiect este reflectată și de faptul că o bună parte din
munca depusă este de voluntariat.
Foarte mulți clienți care bat la ușa cabinetului vin din comunitate, după ce au aflat despre
această oportunitate pe diferite căi. Ceea ce ne-a încurajat în mod deosebit a fost faptul că
pe parcursul anului 2009 din ce în ce mai mulți medici din Spitalele Județene din Constanța
și Tulcea au trimis pacienți la testare; astfel am contribuit și noi la diagnosticarea și tratarea
corectă a acestor pacienți.
Succesul acestui program și interesul pentru sănătatea comunității din care facem parte neau determinat să pregătim includerea testării pentru hepatitele B și C începând cu anul 2010.
Aceasta deoarece există evidente similitudini legate de transmiterea HIV, virusului hepatitei
B și al hepatitei C, precum și asemănări legate de stil de viață și nevoi.

Programe pentru comunitate

Îmbogățirea
cunoștințelor
adulților
Stimularea îngrijirii corecte a
persoanelor cu HIV în cadrul diferitelor instituții din comunitate
 12 cursuri de formare pentru
profesioniști
 94% dintre cursanți con
sideră că și-au îmbogățit
cunoștințele
 80% afirmă că și-au ameliorat
atitudinea față de persoanele
cu HIV

Promovarea unor bune practici
care să orienteze activitatea
profesioniștilor în asistarea
pacienților
 Adăugarea a trei teme noi
de instruire: dezvăluirea
diagnosticelor nefavorabile,
înțelegerea legii drepturilor
pacienților și prevenirea trans
miterii bolilor infecțioase la
locul de muncă
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La 25 de ani după diagnosticarea primelor cazuri cu HIV în România, persistă încă problemele
de asistare a acestor pacienți în cadrul diferitelor instituții din comunitate. Dacă la început
Baylor organiza cursuri mai ales pentru medici și asistente medicale, în 2009 au participat
la cursuri și psihologi, biologi, biochimiști, chimiști, tehnicieni dentari și reprezentanți ai
organizațiilor nonprofit.
Pe lângă informațiile medicale de specialitate, ceea ce este special la aceste cursuri este
includerea elementelor psihologice, sociale și legislative legate de îngrijirea pacienților, și a
exemplelor rezultate din experiența noastră ca organizație.
Scopul final al acestor cursuri nu este numai acela de a avea în județ servicii deschise pentru
pacienții cu HIV, ci și ca noi să câștigăm aliați în misiunea noastră.
În acest sens, de cinci ani ni se alătură în realizarea acestor cursuri oameni de valoare, lectori
cu experiență care dau viață experienței pe care au acumulat-o.
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Programe pentru pacienții infectați cu HIV și familiile lor

Locuințe
de tip protejat

Complexul de locuințe de tip protejat există pentru a veni în ajutorul tinerilor infectați cu HIV
care se află în dificultate și nu au suportul unei familii. În cele două clădiri ale complexului
tinerii primesc cazare gratuită, suport și îndrumare pentru viață independentă (cum să își
gestioneze bugetul, cum să își întrețină și repare locuința).

Asistarea tinerilor cu HIV, fără suportul familiei și fără adăpost, în
demersul lor de integrare socială
 9 tineri sunt independenți

Un criteriu pentru intrarea în casă este legat de căutarea și păstrarea unui loc de muncă sau
de continuare a studiilor. Luăm întotdeauna în considerare motivaţia tinerilor de a depune
eforturi pentru o viață mai bună. Astfel, la sfârşitul anului 2009, dintre cei cazaţi 25% aveau
locuri de muncă, 34% urmau cursuri de calificare, 17% mergeau încă la școală și 9% își
căutau un loc de muncă, făcând în același timp voluntariat la Baylor.

 3 necesită supraveghere per
manentă

De-a lungul anului 2009, printre cei asistaţi temporar au fost: mame cu copii nou-născuți și
cupluri aflate în dificultate.

Asigurarea de condiții de
viață minime pentru a rămâne
sănătoși
 19 tineri asistați pe parcursul
anului

Perioada de ședere în complex variază în funcție de nevoia specifică a tânărului și de disponibilitatea lui de a face eforturi reale pentru a-și schimba situația.

Programe pentru comunitate

Raport anual 2009

9

Infecția cu HIV
și tinerii

Pentru ca mesajul Baylor să fie recepționat de comunitate încercăm să cream o tradiție din
celebrarea unor evenimente speciale (Ziua Lumânărilor Aprinse, 1 Decembrie) cu ajutorul
tinerilor. Credem că marșul tinerilor prin orașul Constanța în luna a mai a fiecărui an este un
astfel de eveniment.

Sensibilizarea tinerilor despre
efectul infecției cu HIV asupra
comunității

Tinerii sunt o resursă inepuizabilă: ei au contribuit la scrierea scenariului și au făcut figurație
într-un film de scurt metraj care reflectă frământările unui adolescent ce merge la o testare
HIV. Tot ei au realizat expoziții de fotografii cu sunet, oferind astfel publicului și povestea din
spatele fotografiei.

 Menținerea pentru al treilea
an consecutiv a marșului în
memoria celor decedați din
cauza SIDA

Proiectele noastre oferă posibilitatea voluntarilor să-și folosească la maxim potenţialul:
împachetarea de prezervative cu mesaje de promovare a testării HIV, realizarea de fotografii,
implicarea în campanii de strângere de fonduri.

 Adaptarea mesajelor din
materialele scrise, video sau
online pentru a se adresa
direct tinerilor

Implicarea directă a tinerilor în
proiecte pentru comunitate
 30 de voluntari liceeni sau
studenți au fost implicați activ
în proiecte
 3 proiecte de anvergură reali
zate și desfășurate cu sprijinul
tinerilor în proporție de 70%

O premieră in Constanța a fost evenimentul numit “Biblioteca vie” – o bibliotecă ale cărei
cărți au fost oameni dornici să-și comunice experiențele de viață. Contactul direct dintre noi
și “cărțile vii” a adus și un beneficiu direct – câștigarea unor susținători direct din comunitate.
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Centrul de presă
Apariţii media
Presa scrisă
24		
Total: 118

TV
6

Radio
8

Online
89

În 2009 alături de noi au fost:
Radio Constanţa, Radio Sky,
TV Neptun, CTV, Cuget Liber,
Telegraf, Adevărul, Replica,
Observator de Constanţa ,
Ziua, Atitudinea, Obiectiv
Tulcea şi website -urile:
www.lumebuna.ro,
www.galasocietatiicivile.ro,
www.stiriong.ro
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Management
și administrare
financiară
Sistem financiar conform standardelor IFRS și USGAAP
 Implementate și funcționale
din 2005
 Realizare trimestrială a rapor
tului cenzorului
 Auditări independente anuale
 Implementarea manualului
financiar conform Baylor Col
lege of Medicine, Houston

Armonizarea modului de evaluare a performanței cu alte Centre
de Excelență din rețeaua Baylor
 Implementarea sistemului
SCORECARD elaborat de BIPAI
pentru monitorizare și evalu
are
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Noi știm că avem o dublă responsabilitate: pe de o parte față de clienții pentru care lucrăm,
pe de altă parte față de finanțatori, donatori și sponsori. Felul în care conducem organizația,
precum și modul în care ne administrăm fondurile ne asigură credibilitatea și profesionalismul.
Ne mândrim cu faptul că auditurile independente spun despre organizația noastră că “respectă condițiile acordurilor de finanțare” și că “sursele de finanțare s-au utilizat și au servit
scopului proiectului”.
Pentru a ști cât de eficient lucrăm și ce nu merge bine, la începutul fiecarui an ne stabilim
ținte clare și detaliate pe care le comparăm cu rezultatele obținute în fiecare lună. Din 2009
organizația are o persoană desemnată pentru analizarea tuturor rapoartelor de activitate și
pentru monitarizarea și evaluarea impactului muncii noastre.
Astfel, evaluăm în permanență o serie de indicatori referitori la:
 Satisfacția partenerilor cu care lucrăm și reputația organizației
 Excelență operațională și management inovativ
 Stabilitate și sustenabilitate financiară
 Dezvoltarea organizației pentru a fi un loc de muncă dezirabil pentru angajați.

Orientare
profesională
și educație
adolescenți
Proiecte
9.29%
recreative și de
sensibilizare
9.67%

Donații de
medicamente:
6.862.000 USD
Buget programe:
537.971 USD

Aspecte financiare

Complex Baylor
9.25%
Testare HIV în
comunitate
6.17%
Instruire adulți
2.50%

Proiecte clinice
medicale și
psihosociale;
clinica dentară
63.12%
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Imaginea
Baylor

Ce spun voluntarii
“Fundaţia Baylor Marea Neagră, la care sunt voluntar, mi-a dat ocazia
să îmi descopăr un hobby şi anume fotografia, prin intermediul
proiectului „Picturing Hope”.
Voluntariatul îmi dă şansa de a învăţa lucruri noi, interesante şi mai
ales utile, îmi oferă o mulţime de oportunităţi şi satisfacţii. E parte din
existenţa mea.” Elmira Menlivuap – student
“Participarea mea la acţiunile echipei Baylor a început cu un proiect în premieră pentru
comunitatea constănţeană: “Biblioteca vie”. Din start conceptul mi s-a părut seducător, iar
pe parcurs tot ceea ce s-a derulat s-a dovedit atât de viu, dinamic şi original încât beneficiile
personale contabilizate mi-au oferit o persepectivă extrem de motivantă asupra voluntariatului în această organizaţie. Pe scurt m-am simţit valorizată şi împreună cu celelalte persoane implicate m-am bucurat de un lucru autentic,făcut bine,cu cap şi cu suflet.” Mihaela
Andrei – editor, Radio Constanța
“Sunt voluntar Baylor în calitate de cercetător consultant pentru un proiect care vizează
creşterea aderenţei la medicaţie. Am dezvoltat acest proiect împreună, şi această experienţă
mi-a oferit şi îmi oferă multe satisfacţii, atât profesional cât şi personal. Ca psiholog specializat în domeniul sănătăţii, este foarte important pentru mine să îmi ofer expertiza acolo unde
este cu adevărat nevoie. Mai mult decât atât, mă simt foarte norocoasă să fiu parte dintr-o
echipă care se străduie să exceleze în tot ceea ce face. Colaborăm acum pentru acest proiect
cu cercetători de talie internatională, și feedback-ul lor pozitiv ne întăreşte convingerea că
munca noastră este foarte avansată la nivel internaţional.” Alexandra Dima – PHD Student,
Health Psychology, The University of Edinbourgh
“Însufleţirea personalului de la Fundaţia Baylor, dorinţa lor de a face ceva pentru schimbarea
în bine, buna organizare, relaţiile interumane de respect pe care le-am văzut , participând la
Şcoala Internaţională, m-au făcut sa doresc să- mi ofer serviciile acestei fundaţii pentru care
am avut şi am o admiraţie şi o preţuire deosebită.
Mă simt mândră ca am fost cooptată de Fundaţia Baylor şi că pot face parte din proiectele ce
implică organizarea de cursuri pentru profesioniştii în sănătate alături de medici cu o deosebită pregătire profesională.” Lector Universitar Dr. Ramona Stoicescu, MD, PhD Facultatea de
Farmacie, Universitatea „Ovidius” Constanţa

Raport anual 2009

Imaginea
Baylor
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Ce spun angajații
“Mă simt parte a echipei Baylor, îmi place să reprezint organizaţia, să o
reprezint în diferite medii în care ajung, să solicit sprijin pentru proiectele
noastre. Cred în cauza pe care o susţinem.” (Mihaela Mocanu)

“Ceea ca mă interesează cel mai mult este calitatea.Nu sunt adepta cazurilor rezolvate pe
jumătate. Ceea ce mă preocupă este nu numai rezolvarea cazurilor, dar şi educarea beneficiarilor pentru a deveni responsabili, capabili de a se ajuta singuri.” (Luiza Vlahopol)

“Unul dintre cele mai bune aspect la Baylor este încurajarea
creativităţii; faptul că eşti lăsat să vii cu o idee şi nu eşti pus la zid dacă
nu este cea mai strălucită. Niciodată nu am fost făcută să mă simt prost
dacă iniţiativa mea nu este cea mai bună.” (Raluca Roman)

Ce spun vizitatorii
“Felicitări vouă pentru ceea ce faceţi şi încercaţi să faceţi!”
“A fost o oportunitate să particip la aşa ceva. Am fost plăcut surprinsă de munca pe care aţi
investit-o.Bravo!” (Despre “biblioteca vie” )
„Este cea mai originală idee de expoziţie foto la care am participat, iar poveştile ascultate prezentau exact fotografiile încât le puteai vizualiza şi cu ochii deschişi.” (Despre expoziţia de fotografie
cu sunet)
„Atmosfera plăcută, interlocutori foarte bine documentaţi, primire călduroasă. Multe informaţii
interesante. Voluntarii au fost binevoitori şi la dispoziţia noastră”.
“Vă mulţumim pentru timpul acordat pentru a ne arăta casa voastră (Complexul de locuinţe)
.Toţi faceţi o treabă minunată şi grozavă. Amintiţi-vă că cei care vor lupta şi persevera sunt
mereu răsplătiţi. A fost o plăcere să vă cunosc pe toţi din Casa Florilor şi Casa Baylor-Habitat. Vă
mulţumim pentru minunatul tur.”
“Acest curs m-a facut să fiu mai tolerant faţă de bolnavii cu HIV şi de cei în nevoi”
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Baylor are
nevoie de tine

Sperăm că citind acest raport te-ai simţit inspirat şi ti-ai dat seama că o parte din energia,
resursele sau banii tăi pot să susţină unul dintre proiectele Baylor.

Donează				
Sponsorizează
Direcționează 2%
Oferă-ne expertiză
gratuită

Știai că poți să ajuți
5 oameni
fără nici un efort?

Campania 2% din 2009
Anul trecut 19% din testele folosite la Cabinetele de testare rapidă HIV din Dobrogea au putut fi
achiziţionate graţie oamenilor de bine care au redirecţionat 2% din impozit către Baylor.
Este minunat când oameniii au grijă unii de alţii!
Cu 2% din impozitul pe care deja l-ai dat la stat noi vom putea face 5 teste pentru HIV sau
hepatite.

Direcționează

2%
din impozit

Cu 2% din impozitul pe care deja l-ai dat la stat
noi vom putea face 5 teste pentru HIV sau hepatite
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Donatori principali

					

				
				

Fondul Global de Luptă
Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei prin
Fundaţia Romanian Angel Appeal

Donatori de granturi medii
Matra Kap Program of Kingdom of Nederlanden’s Embassy from Bucharest
Governments of Iceland, Liechtenstein and Norway through the Financial Mechanism of the
European Economical Space; BRD Group Societe Generale along with the Association for the
Communitarian Relations
Donatori individuali
Marijke Beel; Ioniţă Gabriel, Mânăilă Nicolae Robert, Cristache Gabriel, Constantin Eduard,
Popovici Nicoleta Lăcramioara, Anghel Lazăr, Popescu Luminiţa,Constantin Florentina, Sebastian
Wanless, Dumitru Liviu Ionuţ, Deaconu Daniel, Pârvu Ioana Luminţa, Năstasă Cristina, Lujanschi
Laura Antonela, Arvinte Cătălin, Roisin Gabriel, Ganea Mariana, Radu Nicoleta, Ivan Ion, Ursu
Antoaneta, Ionescu Mihail, Lucaci Celana, Diţa Mariana, Bumbac Andreea, Dumitru Cristina, Craiu
Carmen Iuliana, Jipa Mihai Cristian, Brăiescu Andra Roxana, Macavei Anca, Circu Diana Elena,
Ismail Enver, Grigoraş Vasile, Vătuiu Ecaterina, Mogoşanu Marius Florin
Donatori în bunuri, servicii şi expertiză
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Proiectele
Baylor România
în 2009

1.

Servicii de Excelenţă pentru pacienţi cu HIV şi familiile lor-asistenţă clinică, psihosocială şi medicală

2.

Consiliere pentru integrare profesională pentru persoanele seropozitive

3.

„Paşi pentru viitor” servicii pentru gravide şi nou născuţi expuşi la HIV

4.

Proiectul de educaţie pentru viaţă efectuată de către profesionişti

5.

Proiectul de susţinere a cuplurilor expuse HIV

6.

Proiectul de ajutor de urgenţă pentru pacienţii Centrului de Excelenţă

7.

Complex Baylor de locuinţe protejate

8.

Consiliere şi testare rapidă HIV în Dobrogea

9.

Educaţie medicală continuă pentru profesionişti din domeniul sănătăţii şi social

10. Proiect de informare, educare şi comunicare cu ajutorul voluntarilor, în comunitate
11. Camp Hope-tabere formative
12. Evenimente comemorative în comunitate-Memorialul Lumânărilor Aprinse
13. Proiectul “I love you positive or negative” – de ambalare de prezervative
14. Proiectul „Picturing Hope” de arta fotografică şi sensibilizare a comunităţii
15. Proiectul YouthBank de dezvoltare a spirirtului filantropic la tineri
16. „Tăbliţa magnetică” dezvoltare de instrumente pentru educaţia pentru sănătate
17. Îngrijire stomatologică la Centrul de Excelenţă
18. Atragere de fonduri din comunitate
19. Tabere psihoterapeutice pentru creşterea aderenţei la adulţi la terapia antriretrovirală
20. Studiul psihosocial “Determinanţi ai aderenţei la pacienţii seropozitivi”

Echipa Baylor

Management
Ana-Maria Schweitzer
Echipa psihosocială:
Vlahopol Ştefania Luiza • Caraveţeanu Elena-Alina • Grigore Caterina • Pop Corina Iuliana • Diaconiţa Ruxandra •
Niculaie Florica • Stochiţă Ioana
Echipa medicală:
Richard Sebastian Wanless • Vasiliu Emanoil • Trifescu Eugenia • Paraschiv Mirela • Butuc Angelica • Andrei Anca
Georgiana • Bejat Bianca Cătălina
Complexul Baylor:
Piciorea Stănuţa • Dinco Liliana • Popescu Niculina • Moise Rodica
Echipa administrativă:
Monica Frangeti • Leonica Meseşan • Sevastre Cătălina • Ţacu Corina Luminiţa • Marin Nicolae • Schweitzer
Carol • Piciorea Ion • Poponete Marius Gabriel • Chiriş Mariana
Echipa de proiecte:
Puşcaşu Cristina • Iacob Nicoleta • Mihale Ștefania Florentina • Mocanu Mihaela • Roman Raluca Costina
Centrele Baylor Constanţa
Policlinica 1, cabinet 243
Mocanu Mihaela • Neacşu Elena Monica • Pop Corina Iuliana • Stochiţă Ioana • Negivan Septar
Centrul de Excelență
Vlahopol Ştefania Luiza • Caraveţeanu Elena Alina • Butuc Angela
Centrul Baylor Tulcea
Eftimie Margareta • Sulea Marcela
Voluntari:
Anca Hornea • Andrada Hurduc • Andrei Butuc • Ana Vlad • Alin Iacob • Alina Anton • Ana Grosu • Andrei
Morari • Diana Țățârcă • Eliza Roșca • Elena Vlad • Emanuela Popa • Elmira Menlivuap • Elda Menlivuap • Irina
Pitilina • Iuliana Boca • Luca Mateescu • Mariana Constantinescu • Mihai Moșneagu • Mihai Rizea • Miruna
Oprescu • Raluca Costiniuc • Răzvan Mocanu • Răzvan Stoicescu • Ștefan Marghiol • Octavian Nistor •
Vanghelița Beca
Consultanți din comunitate:
Mihaela Andrei, Alin Vintilă, Lucian Pascu, Matei Cătălin, Liviu Leca, Ileana Gheorghiu, Dan Crăciun

18

Raport anual 2009

Fundația Baylor-Marea Neagră
Centrul Clinic de Excelență

Str.Prelungirea Liliacului, Nr.10, Km.4-5, Constanţa, Romania
Tel / Fax: +40 241 691 730; mobil: +40 372 765 200
Email: office@baylor-romania.ro

Complexul Baylor de Locuințe

Str.Traian Lalescu, Nr.29, Loc. Lazu, Jud. Constanţa, Romania
Tel./Fax: +40 241 738 918
Email: office@baylor-romania.ro

Centrele Baylor de Consiliere
și Testare Rapidă pentru HIV și Hepatite
Constanţa
Spitalul Judeţean
Policlinica nr. 1, cabinetul 243
Tel : 0371 31 22 00

Tulcea
Spitalul Judeţean de Urgenţă
Secţia de Boli Infecţioase – parter
Tel : 0240 53 23 45

www.test-hiv.ro
www.test-hepatita.ro
www.baylor-romania.ro

