
  



  

      
            “BINE AŢI VENIT ÎN LUMEA 

NOASTRĂ! “

Studiile ONU, EFCNI sau UNICEF la nivel internațional arată că 79% dintre bebeluși sunt 
născuți între 32 și 36 de săptămâni, 10% între 28-31 de săptămâni, iar 11% vin pe lume la doar 
28 de săptămâni. Nou născutul înainte de 28 de săptămâni de gestație este expus unor riscuri 
mari de a dezvolta probleme severe de: surditate 3%; cecitate (orbire) 8%; paralizie cerebrală 
8-12%; retard mintal 14%.

Nou născuții între 1500 și 2500 de grame pot avea diferențe ale coeficientului de inteligență față 
de un nou născut la termen. Nou născuții ce cântăresc peste 2500 de grame au un risc foarte 
mic de apariție a unui retard în dezvoltare.



  

       ŞI COPII DE 500 DE GRAME POT SUPRAVIEŢUI…

              ROMÂNIA A FACUT PAŞI IMPORTANŢI!

Adaptarea nou-născutului prematur la viață extrauterină se realizează în condiții de dificultate, atât 
pentru bebeluși, cât și pentru părinți, iar aceste probleme merită a fi aduse în atenția publicului larg 
și nu în ultimul rând trebuie să prevenim răspândirea fenomenului de prematuritate și în România. 



  

EMA SOFIA ,TU, VOI...
Am primit cu mare bucurie dar si multe emotii invitatia să 
participăm şi noi la aniversarea acestei zile speciale, alături 
de cele mai bune si draguţe doctore care au fost alături de 
noi in primele zile de viaţă ale Emei (kilogramul nostru de 
Om) dar şi mult timp după. O legătură specială!
                                
                                                       Simona Dunăreanu



  



  

                                               Dunăreanu Simona

   Ema Sofia s-a nascut la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti şi s-a ocupat de ea cu 
dragoste şi blăndeţe de la nastere si pană in ziua de azi chiar, dr. Dan Adriana -şefa secţiei de 
neonatologie şi dr. Damian-Burueană Gabriela - neurologie pediatrică.

 Dr. Burueana Gabriela -   
neurologie pediatrică.

Dr. Dan Adriana -şefa secţiei 
de neonatologie 



  

O REVEDERE EMOŢIONANTĂ !



  



  



  

    
        “ O  PETRECERE NUMAI PENTRU VOI! “



  



  



  



  
       SPITALUL UNIVERSITAR  DE URGENŢĂ BUCUREŞTI 



  

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT
“ VOINICEL” CĂLĂRAŞI  

                VĂ MULŢUMEŞTE!

Întocmit: C.P.P prof, Mariana Păpurică

DIRECTOR: prof, Voicu Aurelia
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