
 

Д-р Раед Арафат е роден през 1964 в Дамаск Сирия. През 1989 завършва медицина в 

Румънския университет по медицина и фармация Клуж Напока. През 1991 за първи път 

в Европа стартира мобилна спешна помощ, като интегрирана система между 

болниците и пожарните. През 1993 с помощта на Кралската клиника на Единбург 

първата стая за спешна помощ в болницата в Муреш, която е първата такава в Румъния. 

През 1993 с помощта на местната пожарна създава първия отряд за спасяване при 

пътни инциденти в Румъния. През 1994 стартира започва работа първия отдел по 

спешна помощ в Румъния създаден с помощта на Кралската клиника на Единбург и BBC, 

като цяла сграда е дарена и прехвърлена от Дунфирмлайн, Шотландия с 18 камиона до 

Тиргу Муреш, където е издигната отново.  

През 1997 заедно с Кралската клиника на Единбург, Британското правителско, Фондът Ноу 

Хау, Ротари круб и Фондация Сорос в Ню Йорк се създават три кабинета по спешна помощ в 

три общини в Румъния.  

През 1999 е дадено началото на структурата „Първи отговор“ с полуавтоматичен 

дефибрилатор в Пожарната в по-слабо населените райони на Муреш. В други части на 

Муреш се създават още седем такива структури. Тези местни структури редуцират 

значително времето за реакция и подобряват в пъти преживяемостта в случай на спешен 

инцидент и нужда от медицинска помощ. През 2000-2001 работи заедно със здравните и 

местни власти за създаването на първата интегрирана 112 линия в Румъния, получаваща 

обаждания от полиция, спешна медицинска помощ и пожарната. През цялото време Д-р 

Арафат и екипът му работят по тези проекти на доброволни начала. В периода 1999-2001 

работи за изграждането на Национална програма за интегрирана спешна помощ по проект 

на Световната банка. През 2003 Д-р Арафат получава Националния орден „За заслуги“ в 

ранг Рицар от Президента на Румъния Йон Илиеску за цялата научна и изследователска 

дейност и изключителен принос за развитието на системата за спешна помощ в Румъния. 

През 2005 той бива награден с орден „За заслуги“ в ранк Офицер за усилията положил за 

спасяването на румънския народ от бедствия и ежедневните усилия, които полага за 

спасяване на хиляди човешки животи.  

Д-р Арафат заема различни постове в Министерство на здравеопазването в Румъния в 

рамките на цели 15 години. В момента изпълнява длъжността на Държавен секретар по 

здравеопазване.  
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