Fundația Mereu Aproape sprijină Fundația pentru SMURD
cu două unități mobile de terapie intensivă, dotate cu echipamente medicale,
în valoare totală de 872.000 euro
București, 16 aprilie 2020 – Fundația Mereu Aproape ajută Departamentul pentru Situații de
Urgență prin Fundația pentru SMURD cu două unități mobile de terapie intensivă cu câte 12
paturi pentru a gestiona tratarea pacienților critici infectați cu SARS–CoV–2. Valoarea achiziției
pentru cele două unități mobile este de 543.360 USD, la care se adaugă 19% TVA și taxe vamale.
Fundația Mereu Aproape dotează cele două unități mobile cu 24 de monitoare de funcții vitale și
24 de console cu injectomate și perfuzomat, dotări în valoare totală de 278.000 EURO.
Aceste unități mobile de terapie intensivă sunt realizate pe structura unui tir și pot fi
deplasate rapid pentru a crește capacitatea celor mai aglomerate spitale din țară de a oferi
îngrijire pacienților infectați cu SARS-CoV-2. Pe durata pandemiei, unitățile mobile de terapie
intensivă pot fi amplasate în curtea unui spital supraaglomerat de primă linie, pot fi racordate la
rețeaua electrică dar și la cea de oxigen a spitalului, având totodată și autonomie proprie pentru
situații speciale.
Unitățile mobile achiziționate și dotate de Fundația Mereu Aproape intră în patrimoniul
Departamentului pentru Situații de Urgență prin Fundația pentru SMURD devenind astfel parte
a dotării României cu echipament de înaltă performanță pentru răspuns la dezastre. Cele două
unități mobile de terapie intensivă pot fi folosite în orice situație de calamitate naturală sau
accident cu victime multiple.
„Convinși că bunătatea vindecă lumea și înarmați cu încrederea arătată de donatorii noștri
de la Teledonul Români Împreună care ne-au fost și ne sunt alături, venim în sprijinul celor
afectați de pandemie, cadre medicale și pacienți deopotrivă. Și pentru ca intervenția să poată fi
făcută eficient, cumpărăm și echipăm cele două unități mobile cu aparatura esențială în
activitatea de Terapie Intensivă.", declară Alessandra Stoicescu, Președinte Fundația Mereu
Aproape.
„Prin unitățile de terapie intensivă achiziționate de Fundația Mereu Aproape se ajunge iată la
4 astfel de unități disponibile la nivel național. Aceste unități mobile vor asigura un răspuns rapid
și coordonat în cazul unui aflux major de pacienți critici într-o anumită regiune atât în contextul
pandemiei actuale cât și în contextul oricărui dezastru major cu care țara noastră s-ar putea
confrunta în viitor. Ne bucură mobilizarea societății civile pentru susținerea acestui demers și a
eforturilor de gestionare cât mai eficientă a situațiilor cu un număr mare de victime. Încrederea
și susținerea populației pentru tot personalul medical aflat astăzi în linia întâi, precum și
mobilizarea exemplară a societății civile în această perioadă dificilă, ne arată că nu suntem singuri
și că vom reuși împreună.", precizează Dr. Raed Arafat, Șef al Departamentului pentru Situații
de Urgență.
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Achiziția este făcută de Fundația Mereu Aproape din fondul de solidaritate în valoare de
4.046.687 euro creat prin Teledonul național Români Împreună și destinat sprijinului de urgență
al cadrelor medicale din România în salvarea cât mai multor pacienți infectați cu noul
coronavirus.
Fundația Mereu Aproape a luat naștere acum 15 ani. Împreună cu partenerii săi, donatori,
companii, jurnaliști și persoane publice, a ajutat peste un milion de oameni prin programe în
domeniile sănătății, educației, culturii, social umanitare, dezastre şi advocacy. A contribuit la
ajutorarea a peste 10.000 de sinistrați, a construit 82 de case și a salvat viața a peste 2.000 de
copii și adulți. Până în prezent, ajutorul financiar și material oferit de Fundația Mereu Aproape
depășește 14 milioane de euro. Mai multe detalii despre programele Fundației se regăsesc pe
www.fundatiamereuaproape.ro şi pe www.facebook.com/fundatiamereuaproape.
Fundația pentru SMURD este o organizație non-guvernamentală, înființată în 2006, ca
persoană juridică privată, non-profit, apolitică, independentă de orice altă instituție sau
persoană. Promovând transparența și profesionalismul, Fundația pentru SMURD susține, prin
toate proiectele dezvoltate, activitatea Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare
(SMURD). Fundația funcționeaza independent, contribuind la formarea unui sistem integrat de
asistență medicală, tehnică de urgență și prim ajutor puternic. Activitatea Fundației se desfășoară
prin intermediul unor parteneriate durabile între instituții abilitate precum Ministerul
Administrației și Internelor (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Unitatea Specială
de Aviație), Ministerul Sănătății, administrațiile publice locale sau alte companii și organisme
responsabile sau dornice să se implice în acest sens.
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