
 

Proiect “INIMI MARI PENTRU ZAMBETELE CELOR MICI”

Campania desfasurata in perioada decembrie 2010 – martie 2011, rezultat : 45.000 euro 
Campanie desfasurata in perioada decembrie 2011 – iunie 2012, rezultat: 47.000 euro
Campanie desfasurata in perioada martie 2013 – iunie 2013 : 3.000 euro
Bugetul final: 95.000 euro
Implementare proiect: decembrie 2012- octombrie 2013 
Beneficiari directi: 5000 de copii internati anual/ 600 de copii bolnavi de leucemie, cancere si alte
boli grave tratati anual in sectia de oncopediatrie a I.C. Fundeni.
Cresterea ratei de supravietuire: pana la 80% 
Locatie: sectia de pediatrie, Institutul Clinic Fundeni, etajul 6, corp A1, partea dreapta.
Obiective: 6 saloane si 3 rezerve – reabilitare, renovare, modernizare, dotare. 
Descriere:  prin  proiectul  “Inimi  mari  pentru  zambetele  celor  mici” am reusit  sa  schimbam
fundamental  conditiile  in  care  erau  tratati  copiii  bolnavi  de  cancer.  Daca  inainte  exitau  doua
grupuri sanitare unul pentru fete si altul pentru baieti cu cate 3 toalete si 2 dusuri la un numar de
42  de  paturi  ocupate  in  permanenta  in  procent  de  95%  de  copii  si  insotitori,   impreuna  cu
conducerea spitalului am considerat ca se impune o schimbare radicala in conditiile de tratare,
transformandu-le in camere de tratament cat mai sigure, la standarde europene. Pentru a reusi
diminuarea semnificativa a riscului de infectii s-a construit in fiecare salon cate un grup sanitar
propriu rezultand 9 noi grupuri sanitare cu toaleta, chiuveta si dus.
Lucrarile de renovare au continuat cu schimbarea ferestrelor PVC – 15 ferestre, montarea de usi
noi din aluminiu – 9 usi, schimbarea instalatiilor termice, electrice, sanitare si inlocuirea corpurilor
de iluminat in cele 6 saloane si cele 3 rezerve.
Pentru protejarea de infectii si bacterii a micutilor pacienti in locul faiantei, s-au acoperit peretii in
intregime cu tapet antibacterian si pe jos dupa inlaturarea linoleumului existent si turnarea de noi
sape s-a montat covor PVC antibacterian, totul conform noilor norme de functionare.
 In cele 3 rezerve s-au montat plinte Linea pentru aspiratie, vaccum si oxigen pentru monitorizarea
cazurilor grave.
Dat fiind ca perioadele de tratament sunt lungi, iar copiii sunt despartiti de familie, le-am montat
jaluzele verticale noi cu personaje disney, pentru a le crea un mediu cat mai prietenos.
“Inimi  mari  pentru  zambetele  celor  mici”  este  primul  proiect  implementat  in  sectia  de
hematologie pediatrie a I.C. Fundeni care aduce imbunatatiri semnificative in conditiile de
tratare a copiilor si tinerilor internati aici. 
S-a urmarit  cresterea confortului  psihic,  perioadele de internare fiind lungi  si  greu de indurat,
creearea unor conditii  sigure si corecte pentru obtinerea unor rezultate maxime cat si evitarea
unor consecinte ce-i pot influenta pe copii pentru tot restul vietii. 
Asociatia  ARIPI   SPRE VIATA prin  proiectele  desfasurate doreste imbunatatirea calitatii  vietii
copiilor si tinerilor afectati de leucemie, cancere si alte boli grave, ajutand la salvarea  lor.

Va multumim tuturor,
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