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SALVATI INIMA UNUI COPIL 

 

 

 Proiectul ” Salvati inima unui copil ” este în al treilea an de 

desfăşurare şi are drept scop identificarea copiilor cu malformaţii 

cardiace şi facilitarea intervenţiilor chirurgicale în Israel. 

 

 Acest proiect este rezultatul colaborării dintre Organizaţia 

Rotary International, reprezentată prin Clubul Rotary Iaşi 2000 

şi Clubul Rotary Tel Aviv şi Spitalul Clinic de Urgenţă pentru 

Copii ” Sf. Maria ” Iaşi  
 

 

 

Malformaţiile cardiace congenitale reprezinta 60 – 70 % din totalul 

afecţiunilor cardiace la copil. Anual se înregistrează 1200 – 1500 de cazuri 

noi de malformaţii cardiace congenitale, multe dintre acestea fiind 

malformaţii grave, cu impact sever asupra stării de sănătate a copilului. 

Depistarea malformaţiile congenitale încă din primele luni de sarcină poate 

scădea numărul copiilor abandonaţi în spitale din cauza maladiilor severe, 

precum şi mortalitatea la naştere. Corecţia malformaţiilor cardiace 

congenitale, în timp real, permite acestor copii o dezvoltare cât mai aproape 

de normal şi  o rată de supravieţuire crescută. 

Organizaţia Rotary International, reprezentată prin Clubul Rotary Iaşi 

2000 şi Clubul Rotary Tel Aviv realizează un proiect cu titlul  ” Salvaţi inima 

unui copil ”. Proiectul are drept scop identificarea copiilor cu malformaţii 

cardiace în România (cu sprijinul Clubului Rotary din România) şi facilitarea 

intervenţiilor chirurgicale în Israel (cu sprijinul Clubului  Rotary din Israel). 
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 În perioada 14-15 mai 2010, dr. Akiva TAMIR si dr. Ilan COHEN 
au consultat copii cu malformații cardiace la Spitalul de Copii ” Sfânta 

Maria” din Iaşi, în vederea identificării beneficiarilor intervențiilor 
chirurgicale. Consultațiile medicale ale celor doi medici din Israel au fost 
coordonate de către șeful clinicii de Cardiologie, conf.univ.dr. Constantin 
IORDACHE.  

În cele două zile , în cadrul clinicii de cardiologie pediatrică, au 
fost examinați clinic și echocardiografic 63 copii cu malformații cardiace 
congenitale. Din toți copii evaluați , au fost selectați un număr de 15 
pacienți, care vor beneficia de intervenție chirurgicală in Israel. Dintre 
aceştia , 3 copii sunt pe lista de urgenţă  în ceea ce priveşte momentul 
intervenţiei chirurgicale. Costul acestor operații, cazarea și transportul 
vor fi suportate de inițiatorii acestui proiect.  

Cei doi medici împreună cu medicii pediatri cardiologi din spitalul 
norstru au depus o muncă demnă de toate aprecierile. Acestă acțiune 
umanitară vine în ajutorul copiilor, scopul fiind lăudabil  și aducător de 
speranță.  

 
 

Purtator de cuvant  
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