
www.NouNascutiMures.ro

CONSTRUIM
NOUA SECȚIE 

DE TERAPIE 
INTENSIVĂ 

NOU-NĂSCUȚI
A SPITALULUI 

CLINIC JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ 

TÂRGU MUREȘ

CĂUTĂM 
SPONSORI, 

PARTENERI ȘI 
DONATORI

https://acvromania.ro/
http://inimacopiilor.ro/
https://acvromania.ro/


1.459 de zile în care a avut nevoie permanent de îngrijri specializate și perfor-

mante. 1.459 de zile în care a trebuit ferită de orice infecții. 1.459 de zile în 

care a fost hrănită oral și prin perfuzii.

1.459 de zile în care Eli a locuit într-un salon individual, unde mama i-a putut fi 

alături zilnic.

Afecțiunea cu care s-a născut, paralizie de intestin, este extrem de complexă și 

cu șanse mici de supraviețuire. Eli trăiește pentru că a fost îngrjiită în Secția de 

Terapie intensivă nou-născuți de la Marie Curie. 

Pentru pacienți ca ea construim și la Târgu Mureș o secție nouă, cu aceeași 

forță de a ajuta nou-născuți grav bolnavi.

Internată imediat după naștere în Terapia 

intensivă nou-născuți a Spitalului Marie 

Curie din București, Eli a plecat acasă cu 

o zi înainte să împlinească 4 ani. 

Adică a stat în spital 1.459 de zile.

DAR ÎNTÂI, FACEȚI 
CUNOȘTINȚĂ CU 
ELI.



Construim la Târgu Mureș o 

secție de terapie intensivă 

neonatală de grad III B, cel mai 

ridicat nivel de îngrijiri pentru 

nou-născuți din țară. 

În România există deja 2 secții de 

acest nivel, la Spitalul Marie Curie 

din București și la Spitalul Jude- 

țean Constanța, ambele construite 

de Asociația Inima Copiilor.

Secția pe care o construim la 

Spitalul Clinic Județean de 

Urgență Târgu Mureș va fi a treia. 

Și este mare-mare nevoie de ea! 

CE VREM SĂ FACEM?

din 1983 clădire NOUĂ

ACUM                   CONSTRUIM
În primii 10 ani de la deschiderea secției, vor fi îngrijți 

în această nouă secție circa 5.000 DE NOU-NĂSCUȚI 

GRAV BOLNAVI din centrul și vestul țării.

nivel III        nivel III B

10 locuri            +27 de locuri noi

150 m²  +2500 m² 



„Secția noastră este centru regional, la noi ajung copii din 
jumătate de țară, cu patologii diverse, extrem de serioase. 

Între ei, nou-născuții cu malformații cardiace care sunt operați 
la Târgu Mureș.

Fiecare dintre acești copii merită să fie îngrijit într-o secție mai 
bine dotată, mai încăpătoare și concepută conform celor mai 
moderne standarde. Părinții lor merită speranțe în plus.   
Și merităm și noi o secție pe măsura experienței și competen- 
țelor noastre, ca să ne putem împlini menirea de salvatori de 
vieți! Mulțumesc în numele întregii echipe!”

Conf. Dr. MANUELA CUCEREA

Șefa Secției de Neonatologie a Spitalului Clinic Județean de 

Urgență Târgu Mureș

„Calitatea îngrijirilor pe care le putem acorda în 
România nou-născuților grav bolnavi este în 
creștere, dar încă nu îi putem trata pe toți. 

Avem nevoie de încă 100 de paturi de terapie 
intensivă neonatală la nivel de țară, ca să putem 
scădea numărul copiilor care se pierd… 

Locurile create la Târgu Mureș prin construirea 
noii secții sunt esențiale în acest efort al 
neonatologilor din România: avem nevoie de 
tot ajutorul pe care ni-l puteți da!  
Și vă mulțumim că nu ne lăsați singuri!”

Conf. Dr. CĂTĂLIN CÎRSTOVEANU

Șeful Secției de Terapie intensivă nou-născuți 

a Spitalului Marie Curie 



CLĂDIREA NOII SECȚII

Construim DE LA ZERO în curtea Spitalului Clinic Județean 

de Urgență Târgu Mureș o clădire eficientă  energetic care 

va fi conectată cu spitalul printr-o pasarelă.

Vor fi peste 2.500 m² de spațiu medical conceput și 

amenajat la cele mai înalte standarde, dedicat exclusiv 

îngrijirii nou-născuților. 

Totul este gândit pornind de la pacient și nevoile lui. 

Eforturile și priceperea echipei medicale vor fi sprijinite 

atât de echipamente și tehnologie, cât și de prezența 

familiei alături de copilul internat. 

Costul estimat al infrastructurii este de 6.000.000 de euro.



●   27 de saloane individuale complet 

dotate și echipate pentru îngrijirea 

personalizată a nou-născutului critic  

(18 de terapie intensivă și 9 post-terapie) 

●  spații și circuite medicale adecvate 

●  saloanele vor permite realizarea de 

intervenții chirurgicale la pat

●  monitorizare centralizată și sistem de 

alarmare sofisticat și silențios

●  climatizare performantă care va 

asigura alimentarea spațiilor de trata-

ment cu aer proaspăt, dar steril 

●  sistem complex de iluminare, folosind 

cât mai multă lumină naturală posibil 

●  zonă dedicată preparării perfuziilor în 

mediu steril

●  bancă de lapte matern, care va 

asigura hrănirea nou-născuților cu 

lapte matern donat

●  spații de cazare confortabile pentru 

părinți

●  centru de training specializat pentru 

medici și asistente 

NOUA SECȚIE VA AVEA

Pentru exemplificare: imagini din Secția de Terapie 

intensivă nou-născuți a Spitalului Marie Curie (modelul 

pentru secția pe care o construim la Târgu Mureș)



Asociația Cristi Vasiliu este un ONG fondat în 2017 în 

Târgu Mureș. Concentrată inițial pe eforturile de recupe- 

rare a lui Cristi Vasiliu, supraviețuitor al unui atac vascular 

cerebral, asociația noastră se implică în proiecte cu impact 

în calitatea îngrjirilor medicale la nivel local și național.

Susținem acreditarea și formarea SPECIALIȘTILOR ÎN 

DISFAGIE din România, organizând evenimente destinate 

coagulării unei comunități a acestora.

În timpul pandemiei de COVID-19, am donat echipamente 

și materiale de protecție către 5 spitale din județele Mureș 

și Sibiu, și am organizat o serie de întâlniri cu actori, 

online și o�ine, pentru copiii care nu puteau primi vizitele 

familiilor, datorită restricțiilor impuse în acel moment.

Am inițiat și implementăm acum două dintre cele mai 

importante proiecte de sprijin al terapiei intensive  

neonatale din Mureș:

Am instalat un SISTEM DE TELEMEDICINĂ în Secția de 

Terapie intensivă nou-născuți a Spitalului Clinic 

Județean de Urgență Mureș, conectând-o astfel la 

rețeaua din care făceau deja parte secțiile de neona-

tologie ale altor 8 spitale din țară.

Iar prin proiectul derulat în secția de Terapie intensivă 

neonatală de la Spitalul Clinic Județean Mureș, dotăm 

această secție cu APARATURĂ DE ULTIMĂ ORĂ.

Asociație neguvernamentală și nonprofit, fondată în 

2006. Dezvoltăm și finanțăm proiecte care ajută copiii 

cu malformații cardiace și nou-născuții grav bolnavi.

La Spitalul de Copii Marie Curie din București am 

construit Secția de CARDIOCHIRURGIE și pe cea de 

TERAPIE INTENSIVĂ NOU-NĂSCUȚI.

Tot la Marie Curie am amenajat și modernizat secțiile 

de CARDIOLOGIE și NEUROCHIRURGIE. La Constanța 

am participat la renovarea și modernizarea Secției de 

TERAPIE INTENSIVĂ NOU-NĂSCUȚI a Spitalului Județean.

Am creat și sprijinim permanent prima BANCĂ DE 

LAPTE MATERN din România (parte a Secției de 

Terapie intensivă nou-născuți de la Marie Curie).

Sprijinim financiar MISIUNILE MEDICALE DE CARDI-

OCHIRURGIE în cadrul cărora sunt operați pe inimă 

copii la București, Iași și Timișoara. 

Ajutăm cu APARATURĂ secții de terapie intensivă 

neonatală, de cardiologie și cardiochirurgie pediatrică 

și maternități din mai multe orașe din țară.

EXTINDEM acum Cardiochirurgia și Terapia intensivă 

nou-născuți de la Marie Curie și tot acolo construim 

un HELIPORT.

ASOCIAȚIA CRISTI VASILIU

ASOCIAȚIA INIMA COPIILOR
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ASOCIAȚIA CRISTI VASILIU

Mulțumim pentru interesul pe care îl arătați proiectului, sperăm să vă puteți alătura efortului nostru de 
a construi această nouă secție de terapie intensivă nou-născuți!

DELIA  VASILIU

ALEX  POPA

Asociația ACV 

0749 282 282  |  delia@acvromania.ro

Asociația Inima Copiilor

0722 360 339  |  apopa@inimacopiilor.ro

CONTACT

tel:+40749282282
http://inimacopiilor.ro/
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https://acvromania.ro/
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