
Rareș, 3 ani. Diagnostic: neuroblastom

 ASOCIAŢIA 
 DĂRUIEȘTE ARIPI 

PREZENTARE



În 2010, fiul meu, în vârstă de 1 an, a fost suspect de o boală incurabilă. Am simţit că se prăbușește 
Cerul asupra mea și m-am confruntat cu calvarul oricărei mame în faţa acestui potenţial diagnostic. 
Din fericire pentru familia noastră, diagnosticul s-a infirmat a doua zi, însă, mie, noaptea aceea mi-a 
schimbat viaţa: am decis să mă implic cu tot ce pot și știu în salvarea copiilor bolnavi din România.

Tot în 2010 am auzit de cazul unui băieţel de doi ani cu cancer, i-am obţinut second opinion de la o 
clinică de referinţă din străinătate și am reușit să îl salvăm. Suntem în 2020, iar Toni este căpitanul 
echipei de fotbal din școala lui. După Toni au urmat sute de alţi copii, dar bucuria reușitelor 
transferurilor în străinătate era umbrită de dramele copiilor rămași acasă. De la părinţii copiilor 
bolnavi am învăţat cât pentru o viaţă și am primit energia de a lupta alături de ei. Am înţeles că stă 
în puterea noastră să schimbăm soarta copiilor trataţi în România.

Am ales să pornesc un proiect fără precedent pentru copiii bolnavi 
de cancer din orașul meu de la Marea Neagră, Constanţa. Împreună 
cu Dr. Adriana Apostol, am iniţiat transformarea serviciilor de onco-
hematologie și reumatologie pediatrică, într-o secţie unică în 
România, organizată și dotată după cele mai de succes modele din 
Europa de Vest. Acest proiect m-a inspirat să iniţiez o organizaţie 
care să ducă mai departe misiunea mea, acum împărtășită de mulţi 
alţii. Așa s-a născut Asociaţia Dăruiește Aripi și, odată cu ea, 
povestea noastră...

Alina Pătrăhău
CEO, Fondator și Fundraiser

ECHIPA

Adriana Apostol, MD
Expert Onco-Hematologie

Pediatrică

Loredana Ștefan
PR Manager

Mihaela Bucurenci, MD
Expert Sănătate Publică

Anamaria Toma
Responsabil logistică
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Creștem șansele de supravieţuire
ale copiilor bolnavi din România

Pentru cauzele sănătăţii
copiilor și comunităţii

Sprijinim prima linie
în lupta împotriva

COVID-19 în România

Oferim programe
de abilităţi de viaţă
pentru copii și părinţi

Dezvoltăm
serviciile de sănătate

adresate copiilor

Îmbunătăţim calitatea
vieţii copiilor bolnavi
din România și
a familiilor lor

DOMENIILE NOASTRE
DE ACŢIUNE
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SUPRAVIEŢUIRE

Ÿ Reconstrucţia și modernizarea Secţiei de Terapie Intensivă Nou-Născuţi și a Compartimentului
Ÿ de Prematuri din cadrul Spitalului Clinic Judeţean Constanţa;
Ÿ Dezvoltarea capacităţii clinice a Secţiei de Neonatologie din Constanţa;
Ÿ Construcţia și modernizarea Secţiei de Onco-Hematologie și Reumatologie Pediatrică din cadrul
Ÿ Spitalului Clinic Judeţean Constanţa;
Ÿ Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de onco-hematologie și reumatologie pediatrică din 

regiunea de Sud-Est a României;
Ÿ Dezvoltarea Registrului Naţional al Cancerelor la Copil în România;
Ÿ Primul Studiu Naţional de Supravieţuire în Cancerul Pediatric din România;
Ÿ Modernizarea serviciilor pentru copiii cu arsuri din regiunea de sud-est a României.

CALITATEA VIEŢII

Ÿ Circuitul încrederii și speranţei – program de deplasări medicale la domiciliul copiilor cu boli 
grave din Dobrogea;

Ÿ Studiu de cercetare: ce își doresc părinţii copiilor bolnavi – parteneriat cu Universitatea Babeș 
Bolyai Cluj-Napoca;

Ÿ Dulapul cu jucării - din secţiile de oncologie pediatrică;
Ÿ Modernizarea spaţiului de joacă din cadrul secţiei de Pediatrie a Spitalului Judeţean Constanţa;
Ÿ Deplasări la Therme București pentru copii bolnavi sau proveniţi din medii sociale 

dezavantajate;
Ÿ 10 eroi la Disneyland – excursii la Disneyland Paris pentru copii bolnavi de cancer;
Ÿ Dotarea cu 50 de frigidere a saloanelor de pacienţi din Spitalul Judeţean Constanţa și Spitalul 

de Urgenţă pentru Copii “Marie S. Curie” – București;
Ÿ Decorarea secţiilor de pediatrie pentru sărbătorile de iarnă;
Ÿ Sprijin pentru viaţă – ajutor pentru familii cu copii bolnavi;
Ÿ Sărbătorirea zilelor copiilor bolnavi.

PROIECTELE NOASTRE
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DEZVOLTARE

Ÿ Înfiinţarea camerei de anestezie generală pentru procedura RMN din cadrul Institutului 
Oncologic București;

Ÿ Modernizarea Secţiei de Pediatrie a Spitalului Judeţean Constanţa;
Ÿ Modernizarea serviciilor de Pediatrie din cadrul Spitalului Judeţean Tulcea;
Ÿ Modernizarea serviciilor de Pediatrie a Spitalului de Boli Infecţioase Constanţa;
Ÿ Modernizarea serviciilor de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică a Spitalului Judeţean Constanţa;
Ÿ Modernizarea secţiilor de oncologie pediatrică din Constanţa și București;
Ÿ Modernizarea Secţiilor ATI 1 și ATI 3 din cadrul Institutului Clinic Fundeni;
Ÿ Modernizarea Laboratorului de Analize a Spitalului Căi Ferate Constanţa;
Ÿ Modernizarea centrelor de transfuzii din ţară cu spaţii dedicate copiilor;
Ÿ Susţinerea activităţii Centrului de transfuzii din Constanţa;
Ÿ Modernizarea serviciilor de radiologie pediatrică din Dobrogea;
Ÿ Modernizarea sălii de Kinetoterapie a Spitalului Judeţean Constanţa;
Ÿ Dotarea Unităţii de Primiri Urgenţe Constanţa;
Ÿ Dezvoltarea unui ambient de stimulare senzorială la ATI Fundeni;
Ÿ Dezvoltarea serviciilor de screening a hipoacuziei la nou născuţi – Spitalul Judeţean Constanţa;
Ÿ Specializări pentru medici;
Ÿ Îmbunătăţirea serviciilor de medicină școlară în 5 școli din Tulcea.

EDUCAŢIE

Ÿ Da, Eu Pot! – program educaţional de responsabilitate socială și civică derulat în parteneriat cu 
Inspectoratul Școlar Constanţa;

Ÿ Recondiţionarea Centrului de Educaţie și Dezvoltare din satul Eșelniţa, jud. Mehedinţi.
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URGENŢĂ

Ÿ Ajutoare de urgenţă pentru lupta împotriva COVID-19

CAMPANII

Ÿ Cursa Family Run – Maratonul Nisipului
Ÿ Swimathon București
Ÿ Gala Dăruiește Aripi
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Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de 
onco-hematologie și reumatologie pediatrică 
din regiunea de sud-est a României
(2013-prezent)

Înainte, copiii cu boli onco-hematologice erau internaţi și trataţi împreună cu celelalte patologii în 
secţia de Pediatrie, singura din regiune, situată la etajul 8 a Spitalului Judeţean Constanţa, veșnic 
aglomerată și lipsită de confort și cu prea puţină experienţă specifică.

Inaugurat în februarie 2014, Centrul Medical pentru Copii și Adolescenţi Focus este Compartimentul 
de Onco-Hematologie și Reumatologie Pediatrică din cadrul Spitalului Judeţean Constanţa, singurul 
din zona de Sud-Est a României și singurul la nivel naţional care oferă servicii de diagnostic, 
tratament și monitorizare pentru copii cu cancer și alte boli rare, în regim ambulator.

În prezent, designul, dotările și organizarea serviciilor funcţionează într-un spaţiu 
distinct, dedicat exclusiv afecţiunilor onco-hematologice și reumatologice, fiind 
realizate după modele de referinţă din Europa de Vest. Centrul răspunde atât 
cerinţelor de asistenţă medicală cât și nevoilor psiho-sociale ale copiilor și 
familiilor.

Construcţia și dotarea centrului s-au încheiat în 2014, dar angajamentul nostru pentru dezvoltarea sa 
continuă pe termen lung prin implementarea de noi servicii și îmbunătăţirea continuă a calităţii în 
activitatea acestuia. Ne asigurăm că personalul este format continuu pentru a ţine pasul cu cele mai 
noi abordări terapeutice, că sunt evaluate și adresate nevoile pacienţilor și sunt introduse în 
permanenţă tehnologii care să minimizeze riscurile și să maximizeze eficienţa timpului petrecut în 
spital.

Este singura secţie de onco-hematologie pediatrică din România care oferă îngrijiri la domiciliu în 
continuitate cu serviciile de specialitate din spital (Circuitul Încrederii și Speranţei).

REZULTATE

Ÿ În fiecare an, peste 500 copii cu afecţiuni onco-hematologice și reumatologice beneficiază de 
îngrijire ambulatorie la cele mai înalte standarde, prin servicii dedicate (spaţiu și personal medical) 
doar pentru ei;

Ÿ Complianta și satisfacţia pacientilor este maximă - nu există cazuri de abandon al tratamentului;
Ÿ Riscuri minime de complicatii infecţioase – 0 cazuri de infecţii nosocomiale la pacienţii centrului;
Ÿ Copiii beneficiază de atenţie maximă – 1 asistentă la 2 paturi.

PROIECTE
DE REFERINŢĂ
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Dr. Adriana Apostol
Șef Secţie, Secţia Onco-hematologie Pediatrică - Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Constanţa

Istoria Compartimentului de Onco-Hematologie Pediatrică de la Constanţa a 
început cu 5 paturi în Secţia de Pediatrie și cu 2 asistenţi medicali, care au 
acceptat să urmeze un curs scurt de oncopediatrie în Centrele de referinţă din 
București. Copiii noștri cu imunitatea aproape prăbușită trebuiau să străbată un 
spital de 8 etaje (coridoare lungi, lifturi, scări) pentru a ajunge la secţia de 

Pediatrie, în capătul unui coridor, unde se afla zona alocată lor. Am început să mă gândesc cum ar fi 
dacă aș putea să obţin un spaţiu pentru un centru de zi situat la parterul spitalului, mai ușor accesibil 
din exterior și mai izolat, ceea ce părea la început un vis, imposibil de realizat.

Întâlnirea mea cu Alina și Asociaţia Dăruiește Aripi și dorinţa lor necondiţionată de a ajuta acești copii 
mi s-au părut un miracol. Am pornit împreună în realizarea acestui proiect, iar în 2014 Centrul era gata 
și primii copii au pășit în el. Pe faţa lor și a părinţilor lor am văzut uimirea, plăcerea și starea de 
confort pe care ţi-o creează un asemenea spaţiu. Am fost cu toţii extrem de fericiţi. În sfârșit, un vis 
împlinit. Sunt extrem de recunoscătoare tuturor celor care au contribuit la apariţia și dezvoltarea 
continuă a acestui proiect de suflet.
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Marele Premiu la secţiunea Sănătate pentru proiectul Construcţia Secţiei de Onco-
Hematologie și Reumatologie Pediatrică din cadrul Spitalului Judeţean Constanţa - 
Centru Medical de Zi FOCUS la Gala Societăţii Civile, ediţia a XV a/12 iunie 2017

Premiul I la categoria Sănătate pentru proiectul Construcţia Secţiei de Onco-
Hematologie și Reumatologie Pediatrică din cadrul Spitalului Judeţean Constanţa - 
Centru Medical de Zi FOCUS la Gala Societăţii Civile, ediţia a XV a/12 iunie 2017

Premiul pentru Originalitate pentru proiectul Construcţia Secţiei de Onco-Hematologie și 
Reumatologie Pediatrică din cadrul Spitalului Judeţean Constanţa - Centru Medical de Zi 
FOCUS la Gala Societăţii Civile, ediţia a XV a/12 iunie 2017

ÎNAINTE
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Deoarece cancerul la copil este o boală rară, care necesită o asistenţă înalt specializată, există un 
număr mic de centre la nivelul unei ţări (13 în România) unde copiii bolnavi primesc îngrijirile specifice 
de care au nevoie, cel mai adesea la sute și sute de kilometri depărtare de casele și comunităţile lor. 
În prezent, TOATE nevoile care privesc sănătatea acestor copii, atât pe perioada tratamentului (care 
se administrează în cure repetate cu pauze între ele, pe o perioadă totală de cca 2 ani) cât și după 
terminarea acestuia – NU sunt acoperite decât în SPITAL, în secţiile de oncologie pediatrică, obligând 
de fiecare dată copiii și familiile la drumuri lungi și internări departe de casă.

Din acest motiv există deseori întârzieri în tratament sau chiar abandonul acestuia. În plus, după un 
diagnostic de cancer, supravieţuitorii trebuie monitorizaţi toată viaţa. În present, nu există proceduri 
de urmărire activă a cazurilor, numărul cazurilor pierdute din evidenţă crește direct proporţional cu 
timpul scurs după tratament, o problemă majoră în oncologia pediatrică din România.

Circuitul Încrederii și Speranţei este un proiect prin care echipe mixte ale Asociaţiei 
Daruiește Aripi și personalului medical al secţiei de onco-hematologie pediatrică 
din cadrul Spitalului Judeţean Constanţa se deplasează la domiciliul copiilor cu boli 
cronice grave din Dobrogea pentru procedurile ce se pot efectua acasă în condiţii 
de siguranţă, reducând astfel drumurile la spital pe care copiii sunt nevoiţi sa le 
facă pentru a-și urma tratamentele.

Asociaţia Dăruiește Aripi este singura organizaţie din România care a iniţiat servicii medicale 
complexe la domiciliu, de continuitate cu cele acordate în spital, pentru copiii cu cancer și alte boli 
grave. Prin proiectul pilot “Circuitul Încrederii și Speranţei”, testat cu succes în zona Dobrogei, în 
perioada 2018-2020, 265 de copii și tineri au beneficiat de:

Ÿ monitorizarea și evaluarea permanentă a situaţiei lor medicale, sub coordonarea directă a 
medicilor curanţi din cadrul secţiei de onco-hematologie și reumatologie pediatrică a Spitalului 
Judeţean Constanţa;

Ÿ instruire pentru aparţinători și monitorizarea lor pentru manevrele specifice de îngrijire a copilului 
cu boală cronică gravă, dar și a celui aflat în fază terminală;

Ÿ consultaţii medicale gratuite la domiciliu (pentru afecţiuni intercurente);
Ÿ îngrijiri paliative și monitorizarea la domiciliu pentru copiii aflaţi în faze terminale;
Ÿ mecanisme de lucru create de noi pentru board-urile multidisciplinare necesare evaluării 

periodice;
Ÿ soluţionarea unor situaţii de sărăcie extremă și lipsuri materiale (cu repercusiuni semnificative 

asupra calităţii vieţii și a șanselor de recuperare ale copilului).

Proiectul a fost iniţiat în martie 2018 cu sprijinul finanţării din cadrul programului "Adoptă un proiect" 
al ING Bank România prin care a fost susţinută activitatea pentru un an de zile. Totodată, beneficiem 
de sprijinul permanent al Synevo România, prin decontarea analizelor de sânge recoltate la domiciliu 
pentru micii noștri beneficiari.
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Circuitul Încrederii și Speranţei (2018-prezent) 
Program de tratamente și vizite de monitorizare 
medicală la domiciliul copiilor cu boli cronice 
grave din Dobrogea



11
PROIECTE

DE REFERINŢĂ

REZULTATE

Ÿ 265 de copii cu boli cronice grave din regiunea de sud-est a României și familiile lor beneficiază 
în mod direct de servicii gratuite de monitorizare și suport la domiciliu;

Ÿ 425 de consultaţii medicale gratuite la domiciliu;
Ÿ 2008 analize medicale recoltate;
Ÿ 27 695 km parcurși;
Ÿ 255 deplasări și internări la spital, evitate;
Ÿ 0 cazuri de abandonare a tratamentului;
Ÿ 0 cazuri pierdute din evidenţă.

Suntem hotărâţi să ducem acest model la nivelul următor, astfel încât el să acopere 
o gamă largă de nevoi, la cele mai înalte standarde, într-o arie geografică extinsă 
(regiunile din jumătatea de sud a ţării) cu participarea tuturor centrelor de 
oncologie pediatrică din zonă – devenind astfel o veritabilă reţea de asistenţă și 
suport de proximitate pentru copiii bolnavi de cancer, supravieţuitori și familiile lor.

Mai multe informaţii despre acest proiect sunt disponibile pe www.daruiestearipi.ro

Pentru mine care de zeci de ani 
îngrijesc doar copii cu cancer, acest 
proiect mi-a dat speranţă că se 
poate mai bine și în România.

Modul în care relaţionăm cu familia 
și copiii acasă la ei ne ajută pe noi, 
ca profesioniști, să întelegem mai 
bine toate aspectele bolii și să 
ţinem în frâu, să prevenim multe 
aspecte secundare, dar extrem de 
importante, care pot avea un 
impact fatal asupra vieţii copilului.

Iar apropierea care se produce între 
noi dă un alt 
tonus atât 
părinţilor, cât și 
nouă, că putem 
susţine o viaţă 
mai bună 
pentru acești 
copii atât de 
încercaţi.

Marieta Paraschiv
asistentă medicală

Corina Filoti
mama unui copil diagnosticat cu cancer
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Cum am putea ajuta copiii cu cancer dacă nu le-am cunoaște nevoile? Câti sunt, unde sunt, ce vârste 
au, ce tip de tumori au, care sunt șansele lor actuale de supravieţuire, care sunt nevoile neacoperite și 
ce fel de viaţă au după cancer… Poate părea incredibil, dar până în anul 2019 nimeni nu cunoștea nici 
măcar numărul total al copiilor care se îmbolnăvesc de cancer în fiecare an în ţara noastră. Cu atât 
mai puţin nevoile lor specifice.

Registrul Naţional al Cancerelor la Copil din România (RNCCR) este singurul 
fundament obiectiv pentru cunoașterea nevoilor și planificarea serviciilor în 
oncologia pediatrică din ţara noastră.

Din anul 2018, Asociaţia Dăruiește Aripi susţine dezvoltarea Registrului Naţional al Cancerelor la Copil 
(RNCCR) în cadrul parteneriatului strategic cu Societatea Româna de Onco-Hematologie Pediatrică și 
cu asistenţa tehnică a Institutului Oncologic „Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca. Proiectul a beneficiat în anul 
2018 de finanţare prin programul “Adoptă un proiect” al ING Bank România.

După numai un an de implicare a asociaţiei noastre, a fost posibilă pentru prima dată calcularea 
incidenţei (frecvenţa de apariţie a cancerului la copii in populaţie) și a șanselor de supravieţuire la 
nivel naţional (primul studiu de supravieţuire la copiii cu cancer din România – realizat cu asistenţa 
tehnică a Joint Research Center –Cancer Information Unit al Comisiei Europene). RNCCR este 
singurul registru naţional de cancer din România acceptat pentru afiliere de către Reţeaua 
Europeană a Registrelor de Cancer (ENCR) ceea ce atestă calitatea datelor și în același timp pune 
pentru prima dată pe harta internaţională statistici actuale și reale din România. În februarie 2020 am 
conceput împreună cu Universitatea Babeș – Bolyai, designul primului studiu sociologic national 
privind nevoile și percepţiile părinţilor copiilor cu cancer (Oncoparents), pentru a cărui implementare 
dorim să găsim parteneri.

13
PROIECTE

DE REFERINŢĂ

REZULTATE

Ÿ Acoperire geografică naţională 100%;
Ÿ Cazuistica completată pe 10 ani;
Ÿ Creșterea numărului de cazuri înregistrate de la 1900 (iunie 2018) la peste 4200 (iunie 2020); 

Recunoaștere internaţională, acceptare ca membru ENCR – European Network of Cancer 
Registries;

Ÿ Cunoașterea în premieră a incidenţei și supravieţuirii în cancerul pediatric din România comparative 
cu UE și SUA și media Europei de Est;

Ÿ Identificarea și analiza decalajelor de supravieţuire între România și media regiunii (Europa de Est) 
în funcţie de tipurile de tumori;

Ÿ Investigarea în premieră a performanţei și încrederii în sistemul naţional de oncologie pediatrică din 
România (stadii la diagnostic, terapii aplicate și rezultatul lor, fenomenul plecărilor în străinătate, 
capacitatea de urmarire a cazurilor în timp etc.).

Registrul Naţional al Cancerelor la Copil
Monitorizarea continuă a situaţiei copiilor cu 
cancer din România



În iunie 2019, RNCCR a fost considerat cea mai semnificativă contribuţie adusă 
pentru sănătate în România de societatea civilă – fiind recompensat cu Premiul I al 
secţiunii Sănătate la Gala Societăţii Civile.
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Mai multe informaţii despre cancerul la copil și proiectele RNCCR sunt disponibile la adresa 
www.daruiestearipi.ro/proiecte

Conf. Dr. Monica Dragomir 
Șef Secţie, Secţia Oncologie Pediatrică - Institutul Oncologic București
Președinte, Societatea Română de Onco-Hematologie Pediatrică

"Registrul Naţional al Cancerelor la Copil este un instrument de lucru cu o 
valoare inestimabilă pentru oncologia pediatrică. Este singurul care oferă o 
imagine la scară naţională a situaţiei cancerului la copil în ţara noastră, temelia 
construcţiei de programe și politici adresate copiilor cu cancer și un criteriu 
esenţial pentru recunoașterea internaţională a oncologiei pediatrice din România.

Parteneriatul cu Asociaţia Dăruiește Aripi a adus o dezvoltare fără precedent pentru registru și a 
permis pentru prima dată realizarea de studii și analize la nivel naţional privind incidenţa, distribuţia și 
supravieţuirea în cancerul pediatric din ţara noastră. Acest parteneriat a deschis un orizont strategic 
generos pentru proiecte inovatoare în asistenţa copilului cu cancer, pe care le vom realiza împreună."

Gala decernării premiilor 
Societăţii Civile 2019

Reuniunea Registrelor 
Europene de Cancer la 
Copil - Bruxelles, 
martie 2019

Lansarea primului 
Studiu Naţional de 
Supravieţuire în 
Cancerul Pediatric - 
Palatul Parlamentului, 
București, octombrie 
2019



SCOPUL PROIECTULUI – scăderea ratei mortalităţii infantile neonatale in regiunea de sud-est a 
României, prin creșterea capacităţii de internare și prin îmbunătăţirea calităţii actului medical.

Secţia de Neonatologie a Spitalului Judeţean din Constanţa este singura din zona de sud-est a 
României, clasificată ca având nivel III (performanţa maximă de servicii pentru nou născuţi bolnavi) și 
are caracter regional, deservind judeţele Constanţa și Tulcea, dar primește și copii din judeţele 
Ialomiţa și Călărași. Aici au loc în fiecare an aproximativ 3000 de nașteri, iar 30% dintre acestea 
necesită îngrijiri speciale.
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De ce un astfel de proiect?

Ÿ Niciodată în istoria Spitalului Judeţean Constanţa, construit în 1968, nu a fost creată o structură 
modernă care să funcţioneze ca Secţie de Terapie Intensivă Nou-Născuţi și Compartiment de 
Prematuri;

Ÿ În anul 2014, mortalitatea infantilă în regiunea de Sud-Est era cea mai mare din ţară și de trei ori 
mai mare decât media europeană;

Ÿ Spaţiul era insuficient și impropriu – model “open space” – răspândirea cu ușurinţă a infecţiilor 
nosocomiale;

Ÿ Secţia dispunea de un număr redus de locuri (8), comparative cu adresabilitatea;
Ÿ Personal medical era insuficient;
Ÿ Exista o singură linie de gardă ce deservea 3 compartimente: terapie intensivă nou-născuţi, 

prematuri și rooming-in;
Ÿ Echipamentele existente erau învechite – uzate fizic și moral – incubatoarele erau înghesuite pe 

holuri și în sala de nașteri, condiţiile de sterilitate nu permiteau tratarea în siguranţă a pacienţilor;
Ÿ 1000 de copii născuţi prematur sau cu probleme medicale erau și sunt în continuare trataţi anual 

aici;
Ÿ 50 dintre copiii internaţi aici în 2014 au murit înainte de a împlini o lună;
Ÿ Spitalul din Constanţa acoperă nevoile a patru judeţe: Constanţa, Tulcea, Ialomiţa și Călărași.

Atingerea scopului acestui proiect depinde de implementarea cu succes a 4 piloni.

PILONUL 1: Reconstrucţia spaţiului alocat noii secţii in cadrul Spitalului Judeţean Constanţa - etapă 
finalizată

Ÿ Lucrările de extindere și modernizare a spaţiului alocat Compartimentului de Terapie Intensivă 
Neonatală și a Compartimentului de Prematuri (etajul 8, sector 8.5) s-au derulat în perioada 
octombrie 2016 - septembrie 2019;

Ÿ Costurile acestor lucrări s-au ridicat la valoarea de 2.060.000 euro;
Ÿ Proiectul a fost derulat în parteneriat cu Fundaţia Vodafone România și Asociaţia Inima Copiilor.

PILONUL 2: Dotarea completă cu echipamente de ultimă generaţie – etapă în curs de derulare

Ÿ Consiliul Judeţean Constanţa a demarat în decembrie 2019 procedura de licitaţie în vederea 
achiziţionării echipamentelor necesare dotării complete a Compartimentului de Terapie Intensivă 
Neonatală și a Compartimentului de Prematuri.

Dezvoltarea capacităţii clinice pentru serviciile 
de neonatologie în Constanţa
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PILONUL 3 – Integrarea, dezvoltarea capacităţii clinice și funcţionarea optimă a noii structuri – 
etapă finalizată

Ÿ Am mărit numărului de locuri, de la 8 la 26, prin procedura aprobată de Ministerul Sănătăţii;
Ÿ A crescut numărului personalului medical specializat (medici, asistente, infirmiere, îngrijitoare);
Ÿ A fost înfiinţată a doua linie de gardă în secţie;
Ÿ Stocarea datelor medicale se efectuează electronic. Va fi disponibil un sistem performant de 

stocare și analizare a datelor medicale;
Ÿ Începând cu septembrie 2019, cadrele medicale au la dispoziţie un sistem de telemedicină prin 

care sunt conectaţi cu alte maternităţi din ţară. Prin acest sistem se fac schimburi de informaţii în 
timp real, specifice patologiei neonatale;

Ÿ S-a implementat sistemul de telemedicină, care va permite conectarea permanentă a medicilor cu 
pacienţii din secţie, precum și cu colegi specialiști din orice colţ al lumii;

Ÿ Se demarează programe educaţionale pentru părinţi în vederea asigurării unei dezvoltări 
armonioase a copiilor lor;

Ÿ Oferim sprijin în implementarea unui act medical de calitate prin achiziţia necesarului de 
echipamente și consumabile pentru derularea în condiţii optime a protocoalelor medicale.

PILONUL 4: Training-ul personalului medical

Ÿ În decursul perioadei implementării proiectului (2014–prezent), toţi medicii și asistentele din cadrul 
secţiei de neonatologie a Spitalului Judeţean Constanţa participă constant la diverse cursuri de 
specializare în ţară și străinătate.

ÎNAINTE DUPĂ

Dr. Cătălin Cîrstoveanu
Șef Secţie, Secţia Terapie Intensivă Nou Născuţi - Spitalul "Marie S. Curie" 
București
Șef Lucrări - UMF “Carol Davila”, București

Colaborarea cu Asociaţia Dăruiește Aripi datează încă din anul 2010, când Alina 
m-a contactat pentru prima oară în încercarea de a ajuta un bebeluș cu 
probleme grave de sănătate. Experienţa acestui caz ne-a arătat că împreună 
putem să potrivim toate piesele puzzle-ului și putem doborî orice obstacol în 

salvarea copiilor născuţi cu probleme în România. În tot acest timp, am reușit să transferăm în clinici 
de referinţă din străinătate peste 1000 de copii bolnavi, pentru tratamente și operaţii ce nu puteau fi 
realizate în ţara noastră. Frumoasa noastră colaborare mai are un rezultat remarcabil - reconstrucţia și 
modernizarea secţiei de terapie intensivă nou-născuţi de la Constanţa, orașul natal al Alinei.



Am renovat și dotat 13 unităţi medicale pediatrice din Dobrogea, dezvoltând serviciile și asigurând 
echipamente moderne și specializări ale personalului pentru implementarea bunelor practici clinice.

Ÿ Am modernizat Sectia de Pediatrie a Spitalului Judeţean Constanţa;
Ÿ Am modernizat Secţia de Pediatrie a Spitalului Judeţean Tulcea;
Ÿ Am modernizat Secţia de Pediatrie a Spitalului de Boli Infecţioase Constanţa;
Ÿ Am modernizat Secţia de Radiologie Pediatrică din cadrul Spitalului Judeţean Constanţa;
Ÿ Am dezvoltat serviciul de screenining al hipoacuziei la nou născuţi - Spitalul Judeţean Constanţa;
Ÿ Am modernizat Secţia de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică din cadrul Spitalului Judeţean 

Constanţa;
Ÿ Am modernizat sala de Kinetoterapie a Spitalului Judeţean Constanţa;
Ÿ Am dotat Unitatea de Primiri Urgenţe Constanţa;
Ÿ Am renovat și dotat complet saloanele dedicate îngrijirii copiilor cu arsuri din regiunea de sud-est a 

României;
Ÿ Am modernizat Centrul de transfuzii Constanţa;
Ÿ Am dotat cabinetele medicale din 5 instituţii de învăţământ din judeţul Tulcea.
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Suntem principalul contributor la dezvoltarea asistenţei pediatrice în Regiunea de 
Sud Est a României.

Dezvoltarea serviciilor de pediatrie în 
Dobrogea



Pacienţii trataţi în secţia de oncologie pediatrică a Institutului Oncologic București reprezintă mai 
mult de o treime din tumorile solide diagnosticate în toată ţara.

Monitorizarea RMN este esenţială în decizia terapeutică, fiind prevăzută în toate protocoalele de 
tratamente moderne, preluate de la Societatea Internaţională de Oncologie Pediatrică, conform 
standardelor europene. Examinarea RMN la copiii mici, necesitând anestezie generală, nu putea fi 
efectuată la Institutul Oncologic București din cauza lipsei unui spaţiu adecvat, deși existau atât 
aparatura necesară anesteziei generale și monitorizării funcţiilor vitale, cât și medic anestezist dedicat 
pentru această activitate medicală.
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Am identificat un spaţiu învecinat incintei în care se află aparatul RMN al 
Institutului Oncologic București, în vederea renovării și dotării specifice, pentru a 
crește confortul copiilor bolnavi de cancer internaţi aici. Astfel, copiii nu mai 
trebuie să fie transportaţi în alte spitale, putând fi trataţi în același loc și de același 
personal medical. Implementarea acestui proiect aduce cu sine gratuitatea acestei 
proceduri.

În ciuda celor mai bune intenţii, se întâmplă deseori ca nevoile într-o secţie de oncologie pediatrică să 
devanseze cu mult procedurile administrative de rezolvare a lor. În astfel de situaţii, susţinerea din 
partea sectorului ONG are un rol deosebit de important pentru a acoperi nevoi dintre cele mai variate 
și a rezolva multe din dificultăţile ce pot apărea în activitatea medicală. De la medicamente, materiale, 
dispozitive medicale, echipamente și mobilier până la servicii conexe actului medical (suport 
psihologic, asistenţa socială) – suntem permanent prezenţi pentru a acoperi tot ceea ce lipsește.

Mai mult, organizaţia noastră facilitează comunicarea medicilor curanţi din secţiile de oncologie 
pediatrică cu omologi din centrele de referinţă din Europa, asigurând totodată pentru multe cazuri și 
suportul logistic necesar deplasării în străinătate a cazurilor care nu pot fi tratate în ţară.

SUSŢINEREA NOASTRĂ

Ÿ Construcţia și dotarea completă a camerei de anestezie generală pentru examinarea RMN din 
cadrul Institutului Oncologic București;

Ÿ Susţinerea activităţii de asistenţă socială în beneficiul copiilor spitalizaţi la Institutul Oncologic 
București;

Ÿ Dotări și suport logistic la Institutul Oncologic București și Spitalul Marie Curie;
Ÿ Suport pentru asistenţă- transfrontalieră în sectiile de oncologie pediatrică din cadrul Institutului 

Oncologic București și Spitalului Marie Curie.

Suport pentru dezvoltarea serviciilor de
Onco-Hematologie Pediatrică din București
(2016–prezent)
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ÎNAINTE DUPĂ

Dr. Codruţa Comșa
Medic Primar 
Secţia oncologie pediatrică - Institutul Oncologic București

În cei doi ani de când avem alături Asociaţia Dăruiește Aripi am reușit să 
rezolvăm numeroase probleme practice care de mulţi ani păreau fără soluţie. Cea 
mai notabilă este realizarea Camerei de Anestezie pentru RMN la copiii internaţi 
în secţia noastră, care până acum trebuiau trimiși în afara spitalului pentru 
această investigaţie, uneori cu întârzieri și costuri suplimentare. În plus, putem 

asigura în continuare suportul de asistenţă socială pentru copiii pe care îi tratăm și reușim să suplinim 
în timp record diferite nevoi materiale în desfășurarea activităţii noastre. Nu în ultimul rând, Dăruiește 
Aripi ne oferă un ajutor nepreţuit în orientarea, comunicarea și suportul logistic vital pentru 
soluţionarea cazurilor care necesită asistenţă trans-frontalieră.

Dr. Cristian Scurtu
Șef Secţie, Secţia Oncologie Pediatrică - Spitalul "Marie S. Curie" București

Asociaţia Dăruiește Aripi este unul dintre cei mai de nădejde susţinători ai 
serviciilor de oncologie pediatrică din România. Graţie ajutorului lor, copiii care se 
internează pe secţia noastră au condiţii mai bune și suportă mai ușor spitalizarea. 
Colaborarea cu ei oferă o șansă importantă pentru mulţi copii care au acum 
posibilitatea de a primi serviciile de care au nevoie, în ţară și în străinătate, atunci 
când este nevoie de o intervenţie complementară faţă de resursele noastre.

ÎN CURÂND



Credem că puterea copiilor de a reacţiona pozitiv la problemele din jurul lor constă în cultivarea 
empatiei, a sentimentului de compasiune și a dorinţei de a contribui de la vârste foarte fragede.

Ÿ În parteneriat cu Inspectoratul Școlar Judeţean Constanţa, am desfășurat în perioada 2017-2018 un 
program educaţional care a implicat 10.000 copii cu vârste cuprinse între 5-14 ani. Acesta a constat 
în distribuirea unei cărţi gratuite, cu o poveste educaţională, interactivă pe care copiii au parcurs-o 
împreună cu dascălii și familia;

Ÿ În anul 2019 am recondiţionat și modernizat Centrul de Educaţie și Dezvoltare din Eșelniţa, jud. 
Mehedinţi, afectat puternic de 3 inundaţii. Ne-am implicat în acest demers pentru a le reda celor 
80 de copii din comunitate, spaţiul necesar derulării programelor educaţionale.
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ÎNAINTE

DUPĂ

Iniţiative de cultivare a responsabilităţii sociale 
și civice adresate copiilor



Suntem cu toţii conectaţi. Atunci când prima linie a serviciilor de sănătate este vulnerabilă, întreaga 
noastră comunitate este ameninţată!

Ca organizaţie responsabilă și responsivă la nevoile comunităţii ne-am implicat imediat ce pandemia 
de Coronavirus a devenit o urgenţă în societatea noastră. Din martie până în mai 2020 am mobilizat 
246.682 EURO din partea firmelor mari și mici din zona noastră pe care i-am transformat în 
echipamente, dispozitive și consumabile, pe care le-am pus la dispoziţia cadrelor medicale angrenate 
în lupta împotriva COVID-19.
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Ce am întreprins

Ÿ Peste 3000 de cadre medicale din 28 unităţi spitalicești au beneficiat de echipamente medicale și 
de protecţie;

Ÿ Am creat capacitate de testare pentru locuitorii municipiului Câmpina;
Ÿ Am dotat Spitalul Clinic Căi Ferate Constanţa cu echipamente de testare;
Ÿ Am contribuit la capacitatea de intervenţie a serviciului de ambulanţă Constanţa cu 37 tone de 

motorină;
Ÿ Am contribuit la reconfigurarea Spitalului de pneumoftiziologie Palazu Constanţa (Spital suport 

Covid);
Ÿ Am dotat cu mobilier specific laboratorul de testare al Spitalului de Boli Infecţioase Constanţa;
Ÿ Am donat 6 tuneluri de decontaminare secţiilor medicale din Dobrogea, care îngrijesc cei mai mulţi 

pacienti confirmaţi cu COVID-19.

Sprijin de urgenţă împotriva COVID-19
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93%
Proiecte derulate
3,801,556.13 EURO

5.4%
Cheltuieli salariale       
218,833.06 EURO

1.6%
Cheltuieli administrative              
64,732.49 EURO

93%

5.4%

1.6%

Valoare
proiecte

cheltuieli
salariale

cheltuieli
administrative

Moneda: RON Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 TOTAL

Proiecte derulate 888,611.61 966,213.90 1,290,800.39 9,303,234.76 12,448,860.66

Gratuitãti 960,331.00 3,290,240.00 1,700,100.00 5,950,671.00

Cheltuieli salariale 10,248.00 167,682.00 347,587.00 533,635.00 1,059,152.00

Cheltuieli administrative 42,946.12 71,545.15 109,682.88 89,131.08 313,305.23

LEI EUR

Gratuitãti (cuantificare extracontabilã) 18,399,531.66 3,801,556.13

Cheltuieli salariale 1,059,152.00 218,833.06

Cheltuieli administrative 313,305.23 64,732.49

TOTAL 19,771,988.89 4,085,121.67

,

,

Performanţă financiară 2016-2019
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SPONSORI DIAMOND

SPONSORI GOLD

SPONSORI SILVER

Al Promt
Asociatia Sana Sport
Axxa Trading Grop
Azuga Waters
Bakery Ingredients
Biochem
Canopus Star
CMA Ships Romania
CN Adminsitratia Canalelor Navigabile
Cofetaria Dumy
Diesel Mecanica
Dinamic Trading
Dobrogea Sud
Domus Nuvo
Ekodep
Epilat Pro
Euro Hotel International

AB Crewing
Accounting and Consulting for future
Agro Build
Agro Invest Valea Dacilor
Agro Val Pet
Al prof

Euro Pal Alpin
Fluid Development
Freemark Audit
Fundatia Ayan
Fyrvik
Gamaro Construct
Geplast
Glykon
GMB Computers
GSM Net
Hotel Aurora Mamaia
Inter Trans Company
Laborator Tic-Tac
Life Logistics
London Star
Lubtech International
Marina Surf
MB Strategic Building
Mega Trading XXL
Metro Senzor
Meyer Logistica
Miss Baker
Motor Expert

Nikos Taverna
Nova Company Group
Novi Trade
Novitrade
Oil&Gas Recruitment
Orhis Maintainance
Orion Logistic
Oscar Downstream
Panko Oil Trans
Party Olimp
Peeraj Brands International
Phoenix Shipping
Pizza San Marco
Polaris
ProRefrigeration Team
Remat Recycling
Restaurant New Pizzico
Restaurant Bueno
Rido Exim
Romania Euro-Est
Royal Amex
San Complex
Sandvick

Scaune online
School of London
Scoala Gimnaziala Spectrum
Scoala Primară Petre Ispirescu
Sea Land Logistic
Seaview Media
Septembrie Consulting
Sigma Invest Multiservice
Sky Consult
Solid House
Sun Transport
Top Fluid
Top Oil Inter
Total Dance Constanta
Travel Concept International
Umex
Unifood Expert
Unimec
VDT Construct
VH Extra Oil
White Land Logistics
Zen Holz

Cine ne susţine

Mulţumim tuturor companiilor care ne susţin și celor peste 40.000 de 
donatori individuali (SMS, 2%, transfer bancar direct, contribuţii evenimente, 
cei care și-au dăruit ziua).



ASOCIAŢIA DĂRUIEȘTE ARIPI

Email: info@daruiestearipi.ro

Adresă: Centrul Medical Focus, Spitalul Judeţean Constanţa (incintă ambulatoriu),
Bd. Tomis, nr. 145, CP 900591, Constanţa

CONTURI DONATII
Titular cont: Asociaţia Dăruiește Aripi
CUI: 314 827 67
IBAN LEI: RO70 BTRL RON CRT 020 750 3901
IBAN EURO: RO90 BTRL EUR CRT 020 750 3902
IBAN USD: RO94 BTRL USD CRT 020 750 3902
Banca Transilvania, sucursala Constanţa

Ÿ Donează online cu cardul

Ÿ Donează prin transfer bancar

Ÿ Persoană fizică – donează 3,5%

Ÿ Companie – donează 20%

Ÿ Dăruiește ziua ta

Ÿ Donează jucării și rechizite noi

Ÿ Adoptă un proiect

CUM POŢI AJUTA

www.daruiestearipi.ro

Alina Pătrăhău
Loredana Ștefan

+40 723 215 387
+40 732 405 986

alina@daruiestearipi.ro
loredana@daruiestearipi.ro


