
 

    

   

 

Părinții unui copil care nu supraviețuiește cancerului dotează, împreună cu Salvați 

Copiii România, Secția de oncologie a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii             

”Sf. Maria” din Iași. Aparatura medicală unică în România va da o șansă la viață 

copiilor care primesc cruntul diagnostic 

 

Iași, 22 septembrie 2022: Părinții unui copil care nu a supraviețuit unei forme agresive de 

cancer au decis să doneze fondurile strânse pentru tratamentul acestuia pentru ca alți copii 

bolnavi să aibă cât mai repede după diagnostic șansa unui tratament adecvat. Astfel, Spitalul 

Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria” din Iași, cu susținerea Organizației Salvați Copiii, 

va fi dotat cu un aparat pentru mixarea citostaticelor, în valoare de 120.000 de euro (fonduri 

provenite integral din donațiile făcute pentru salvarea lui Călin Mihai), primul de acest fel din 

România.  

 

Din totalul de cazuri diagnosticate cu tumori maligne la copii (0‐19 ani,) atât ca număr de 

cazuri, cât și ca rată de incidență, în perioada 2016‐2020, ponderea cea mai mare aparține 

grupei de vârstă 15‐19 ani. Numai în anul 2020, pentru care există date centralizate, medicii de 

familie au declarat 443 de cazuri noi de îmbolnăvire prin tumori maligne la copii, ceea ce 

reprezintă 1,03% din totalul cazurilor noi declarate pe țară, potrivit datelor Institutului 

Național de Sănătate Publică - Centrul Național de Evaluare și Promovare a Stării de 

Sănătate. 

 

Povestea copilului care va salva alți copii 

 

Călin-Mihai a venit pe lume în ziua de 27 noiembrie 2017. Când a fost diagnosticat cu o boală 

nemiloasă, deja puteai auzi prin casă cum spune mama sau tata. Se pregătea să facă primii pași. În 

urma unei anemii severe, de care Călin-Mihai nu părea că mai scapă, medicii au pus un diagnostic 

foarte grav: Neuroblastom de Gradul 4, cancer la glanda suprarenală.  

 

A urmat un drum lung și anevoios, prin spitale. Drum cu chimioterapie, injecții, plânsete și multă 

durere. Tratamentul cu chimioterapie a început de urgență, dar pentru a avea o șansă la viață 

tratamentul de specialitate trebuia continuat la o clinică de oncologie din Franța sau Belgia, cu 
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terapie imunologică și transplant. În urma campaniei umanitare, suma necesară a fost strânsă, dar 

deși doctorii de la Institutul Gustave Roussy din Paris au făcut tot posibilul, cancerul a fost nemilos.  

 

Călin-Mihai s-a stins din viață în dimineața zilei de 17 mai 2019.  

  

„Și pentru că Dumnezeu a fost bun și ne-a ajutat să adunăm fondurile care erau necesare pentru 

Călin Mihai, am decis să sponsorizăm achiziționarea echipamentului de mixare a citostaticelor, iar 

cu restul 98.129 EUR  rămași am format Asociația Conventus Mirabilis*. Ne dorim ca Salvați Copiii 

România să ne fie alături, pentru a putea crea o parte din condițiile și tratamentul de care a 

beneficiat Călin Mihai în Franța pentru copiii afectați de cancer care se regăsesc în saloanele 

Secției de Oncologie a Spitalului Clinic de Urgență pentru copii ”Sf. Maria” din Iași”, au explicat 

părinții. 

 

“Călin este unul dintre îngerii pe care i-am cunoscut în viața mea. El a venit pe lume și ne-a părăsit 

mult prea devreme, lăsând în urma lui o durere care nu poate fi explicată în cuvinte. Călin a lăsat în 

urmă doi părinți ca puțini alții, Alexandra și Dragoș, care au decis să doneze toate fondurile strânse 

pentru Călin, pentru a ajuta și alți copii care se luptă cu acest diagnostic nemilos. Mă înclin în fața 

lor și le mulțumesc. Călin trăiește prin voi și prin toate faptele bune pe care le faceți, dragă 

Alexandra și Dragoș”, a povestit Amalia Năstase, ambasador Salvați Copiii România. 

 

CONTEXT 

Din anul 2010, Organizația Salvați Copiii a dotat 105 unități medicale (secții de neonatologie, 

terapie intensivă neonatală, secții de pediatrie și Obstetrică-Ginecologie) din toate județele țării, cu 

peste 1.020 de echipamente vitale, investind peste 8.500.000 de euro. Până la sfârșitul anului 2022, 

Salvați Copiii va dota cel puțin 55 de unități medicale cu echipamente performante, asigurând 

supraviețuirea și tratamentul adecvat pentru cel puțin 30.000 de copii. Echipamentele vor ajunge în 

spitale din județele: Argeș, Botoșani, Brașov, Covasna, Galați, Giurgiu, Harghita, Iași,  Maramureș, 

Mureș, Mehedinți, Sibiu, Timiș și Tulcea, precum și în București. 

 

„Dotarea secțiilor de pediatrie cu aparatură medicală performantă este una dintre prioritățile 

majore ale Organizației Salvați Copiii România. Este crucial să avem secții dotate, astfel încât copiii 

să aibă acces la cel mai bun tratament, imediat, pentru că orice zi în plus poate face diferența reală 

dintre viață și moarte. Cazul lui Călin-Mihai este unul dramatic, dar o dramă pe care părinții 
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îndurerați au transformat-o în speranță pentru alți copii care primesc cel mai dur diagnostic. 

Generozitatea lor este de neegalat și ne onorează ”, a explicat Gabriela Alexandrescu, Președinte 

Executiv Salvați Copiii România. 

 

Salvați Copiii România a demarat și un amplu proces de reabilitare a Blocului Operator și a Secției 

de Terapie Intensivă ale Maternității Polizu, din cadrul Institutului Național pentru Sănătatea Mamei 

și Copilului “Alessandrescu- Rusescu”. Maternitatea  este unitate de referință în domeniul sănătății 

mamei și copilului, aici vin să fie tratate sau să nască femei din toată țara, sunt tratate gravide cu 

diverse afecțiuni materno-fetale, cazuri care necesită intervenție pentru bebeluși încă din primele 

secunde de viață sau femei cu patologii ginecologice diverse. 

 

Doar în Secția de Terapie Intensivă și Blocul Operator ajung anual aproximativ 8.000 de paciente 

pentru intervenții chirurgicale complexe, de la sarcinile cu risc crescut până la patologii din sfera 

oncologică. 

 

În cadrul procesului de reabilitare se au  în vedere: 

•             Recompartimentarea și modernizarea spațiilor 

•             Modificarea circuitelor 

•             Schimbarea rețelei de distribuție a fluidelor și a gazelor medicale 

•             Realizarea sistemului de siguranță la patul pacientului 

•             Refacerea sistemului de ventilație 

•             Achiziționarea de echipamente vitale moderne. 

 

  #INVESTIȚIE ÎN VIAȚĂ cu 20% din impozitul pe profit 

 

Companiile pot investi în viața nou-născuților care au nevoie de îngrijire medicală urgentă și de 

calitate, prin încheierea unui contract de sponsorizare, iar persoanele fizice au posibilitatea de a dona 

online pe https://www.salvaticopiii.ro/renovare  sau prin SMS la 8845, 2 euro lunar, text POLIZU. 

 

Persoană de contact: Ștefania Mircea, coordonator program reducerea mortalității infantile, Salvați 

Copiii  – stefania.mircea@salvaticopiii.ro, tel. 0745 375 148. 

 

 

https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/83/83ab11ed-a9a6-4f2e-9b0c-7ccccc95d892.pdf
https://www.salvaticopiii.ro/renovare
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______________ 

Despre Organizaţia Salvaţi Copiii: 

De 32 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în 

beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație o 

instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societate și autoritatea publică, în beneficiul 

copilului. În cele peste trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând 

soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili, și a militat, în același timp, pentru o 

colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului. Salvați Copiii 

și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să implementeze 

politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. Totodată, organizația 

a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității sociale a companiilor și a 

societății, în sens larg. În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizație independentă din 

lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri și desfășoară programe în peste 120 

de țări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, 

educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obține progrese importante privind modul în 

care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viața acestora. Peste 2.920.000 de 

copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii. 

 

*Despre Asociația Conventus Mirabilis: ”Împreună pentru o șansă la viață” 

Conventus Mirabilis este o asociație non-guvernamentală, non-profit, independentă și cu beneficiu public, 

care promovează îmbunătățirea calității actului medical în domeniul oncologiei pediatrice din România, 

fondată în 2019. 

Asociația Conventus Mirabilis a luat naștere din dorința de a aduce zâmbete și speranță la viață copiilor 

diagnosticați cu cancer. Povestea asociației este scrisă de oamenii darnici, din toate colțurile lumii care au fost 

aduși împreună de lupta pentru o șansă la viață a lui Călin Mihai, care la 10 luni și jumătate, a fost 

diagnosticat cu cancer de gradul 4. Folosindu-ne de experiența acumulată pe timpul tratamentului lui Călin 

Mihai la Spitalul Gustave Roussy din Franța, ne propunem să abordăm două direcții definitorii: achiziționarea 

de aparatură medicală performantă și desfășurarea unor evenimente recreative și de suport emoțional pentru 

pacienți și părinții acestora. https://www.conventusmirabilis.ro/ 

https://www.facebook.com/ConventusMirabilis/ 

 

Despre Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria” din Iași  

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria” din Iași este unitatea spitaicească pentru copii ce asigură 

urgențele și nonurgențele în patologia oncologica la nivelul Regiunii Moldovei. Spitalul asigură asistenţă 

medicală pediatrică pentru municipiul şi judeţul Iaşi precum şi pentru cele 7 judeţe ale Moldovei. 

https://www.salvaticopiii.ro/
https://www.conventusmirabilis.ro/

