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Comunicat de presă 

București, Noiembrie 2021 

 

Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei și Copilului ,,Alessandrescu- Rusescu’’ anunță 

începerea lucrărilor de renovare a Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului de Pediatrie cu 

sprijinul partenerilor. 

 

Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei și Copilului ,,Alessandrescu- Rusescu’’ 

anunță începerea lucrărilor de renovare a Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului de 

Pediatrie. Renovarea, modernizarea și utilarea cabinetelor medicale vor fi realizate cu ajutorul 

Fundației Mereu Aproape (prin Hidroelectrica, Banca Transilvania, CEC Bank), a partenerilor 

Bebe Tei și a Fundației Fan Curier. 

Cu o infrastructură învechită, cu spații inadecvate pentru desfășurarea activității medicale 

la standarde europene și cu deficit de aparatură medicală, Ambulatoriul de specialitate al 

Spitalului de Pediatrie din cadrul INSMC are nevoie stringentă de modernizare.  Cu o suprafață 

totală de peste 800 mp, Ambulatoriul include 15 cabinete pentru consultații medicale din sfera 

pediatrică, o cameră pentru prematuri, un cabinet recoltări analize, un cabinet EEG/EKG, precum 

și recepția, două săli de așteptare, cinci grupuri sanitare, două holuri, două vestiare și o chicinetă 

pentru cadrele medicale, o sală pentru depozitarea deșeurilor medicale, o cameră pentru 

operatori centrală telefonică.  

Întregul spațiu al Ambulatoriului va fi renovat și modernizat printr-un proiect amplu ce 

cuprinde lucrări de recompartimentare, refacerea infrastructurii electrice, refacerea instalațiilor 

sanitare, indroducerea sistemului de gaze medicale, înființarea grupului sanitar pentru pacienții 

cu dizabilități, refacerea circuitelor medicale, zugrăvire și igienizare, dotare cu echipamente și 

dispozitive medicale, dotare cu mobilier și amenajare. Noul spațiu creat și dotările aferente 

acestuia vor permite un flux de lucru eficient al întregului personal medical, alinierea circuitelor 

medicale la normele epidemiologice în vigoare și vor asigura copiilor condiții moderne de 

îngrijire.  

Dr. Florin Brezan, medic primar pediatrie, Manager, Institutul Național pentru Sănătatea 

Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu: „Ambulatoriul de Specialitate al spitalului de 

pediatrie din cadrul Institutului Național Pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-

Rusescu” este locul unde micii noștri pacienți au parte de examinări medicale, investigații 

complexe și analize necesare diagnosticării, recomandării tratamentului necesar și evaluării 

ulterioare a pacienților.  Renovarea și utilarea acestui spațiu este o mare nevoie pentru INSMC, 
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realizarea ei fiind un pas important și de mare ajutor spre atingerea unor standarde moderne în 

ceea ce privește serviciile medicale oferite de echipa medicală multidisciplinară de excepție. Atât 

spațiul, cât mai ales aparatura medicală contribuie la desfășurarea în condiții optime a actului 

medical  și la bucuria, dar mai ales sănătatea copiilor. Pentru toate aceste beneficii le mulțumim 

sponsorilor care fac posibil acest proiect". 

Alessandra Stoicescu, Președinte Fundația Mereu Aproape: „Este al doilea proiect major 

al Fundației Mereu Aproape din acest an în domeniul sănătății, după Centrul de recuperare post-

covid de la Spitalul din Runcu. Dăm o nouă viață Ambulatoriului, acolo unde medicii le dau 

sănătate copiilor, dar măiestria lor trebuie susținută cu un mediu de lucru adecvat și cu 

echipamente esențiale pentru tratarea micilor pacienți. Mai mult, noi vrem să le oferim copiilor 

bucurie și iubire printr-un spațiu de poveste și să asigurăm personalului medical infrastructură 

de secol XXI.” 

Irina Ciubotaru, Manager BebeTei: “Ne dorim FRUMOS și BINE pentru copiii noștri, 

pentru sufletul oricărei familii. Fiecare dintre noi trebuie să facă tot ce îi stă în putință pentru a 

aduce o schimbare cât de mica pentru copiii care ajung în spitalele noastre. Un copil fericit, care 

se simte în siguranță este un copil care invinge totul mult mai ușor. Iar un spital trebuie să 

transmită această siguranță și armonie. Investim în acest proiect pentru sănătatea copiilor.” 

Magda Popescu, Director Executiv Fundația FAN Courier: “Implicarea noastră are la bază 

dorința de a sprijini schimbarea în bine a comunității, statutul mamei și a copilului fiind baza unei 

comunități sănătoase. Credem că proiectele mari prind viața cu pași mici, iar nevoia de a asigura 

un mediu echilibrat și sigur prin renovarea acestui spațiu vital unui spital de pediatrie cere ajutor 

și implicare. Suntem parteneri în fapte bune și sprijinim cu toata inima acest proiect dedicat 

familiei, in primul rând.”  

În cadrul Ambulatoriului se fac anual peste 60.000 de consultații medicale pentru zeci de 

mii de copii veniți din toată țara. Proiectul este realizat cu susținerea partenerilor implicați - 

Fundația Mereu Aproape (Hidroelectrica, Banca Transilvania, CEC Bank) cu o investiție de 

330.000 euro, alături de Bebe Tei și Fundația Fan Curier care au alocat direct către INSMC suma 

de 80.000 euro în sprijinul acestui proiect. Valoarea investiției se ridică la 410.000 de euro. 

 

Pentru detalii 
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