15 maternități dotate de Salvați Copiii,
pentru reducerea mortalității infantile din România
București, 21 mai 2013. Salvaţi Copiii a oferit astăzi Spitalului Clinic "Dr. I. Cantacuzino" un
incubator de transport în valoare de 11.718 euro, precum și Maternității Polizu un ventilator
pentru respirație de 12.276 euro. Aceste acțiuni încheie seria celor cinsprezece evenimente de
dotare cu echipamente medicale performante pe care le face organizaţia, după echiparea
maternităților și secțiilor de nou-născuți din Adjud, Piatra Neamț, Pitești, Brașov, Cluj-Napoca,
Constanța, Craiova, Petroșani, Iași, Târgu Mureș, Suceava, Timișoara și Vaslui.
Astfel, conform estimărilor organizației, aproximativ 327 de nou-născuţi vor fi salvaţi şi 380 de
naşteri vor avea loc în condiţii normale în anul 2013 datorită celor 15 dotări cu echipamente
medicale performante realizate de Salvați Copiii pentru maternități și secții de nou-născuți din
București și din țară, în cadrul programului național de reducere a mortalității infantile - Fiecare
copil contează! Valoarea totală a finanțărilor obținute de Salvaţi Copiii anul trecut, prin
campania de redirecționare a 2% din impozitul pe venit și totodată prin generozitatea
companiilor și a persoanelor fizice care au făcut donații în cadrul campaniei Bun venit pe lume!,
este de 1.090.000 de lei. Organizația Salvați Copiii va continua și anul acesta strângerea
fondurilor necesare pentru ca tot mai multe unități medicale să poată beneficia de
echipamente necesare îngrijirii speciale a bebelușilor născuți prematur.
Pierdem in medie 1900 de copii cu vârsta mai mică de un an, adică unul la fiecare cinci ore.
Aceste cifre situează România pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește rata
mortalității infantile.
"Deși mai sunt doar patru zile în care românii mai pot redirecționa 2% din impozitul pe venit
către Salvați Copiii, suntem încrezători că ele vor trece cu folos și tot mai mulți oameni generoși
vor depune la administrația financiară de care aparțin formularul 230 sau 200. Suntem motivați
să continuăm pentru reducerea mortalității infantile, iar suportul fiecăruia ne va ajuta să
continuăm seria dotărilor maternităților”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Preşedintele
Executiv al Organizaţiei Salvaţi Copiii.
Formularul precompletat, necesar pentru redirecționarea a 2% din impozitul pe venit poate fi
descărcat de la adresa: http://www.salvaticopiii.ro/?id2=00040006.
"Am completat, împreună cu colegii mei, acest formular, pentru că avem încredere în forța
Salvați Copiii de a mișca lucrurile în bine. Anul trecut, am primit prin același program, două
incubatoare performante, care au avut un indice de ocupare de 100%! Am salvat aproximativ 42
de bebeluși prematuri cu aceste două aparate. Incubatorul de transport donat astazi ne va
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susține și mai mult în a fi eficienți în lupta pentru viața acestor copii”, a completat Dr. Adrian
Crăciun, șeful secției de neonatologie a Spitalului Clinic "Dr. I. Cantacuzino".
În această unitate medială de grad III, s-au înregistrat anul trecut 2130 de nașteri, 422 dintre
bebeluși fiind prematuri. Dintre aceștia, 299 au necesitat îngrijiri speciale în secția de terapie
intensivă.
"Am fost în multe maternități din țară împreună cu echipa Salvați Copiii. Fiecare întâlnire cu
bebelușii născuți prematur m-a emoționat, fiecare discuție cu medicii despre sistemul medical
m-a îngrijorat. Concluzia este una singură: să ne implicăm cât mai mulți pentru rezultate pe
măsură! Mergeți zilele acestea și depuneți formularul pentru redirecționarea a 2% din impozit,
pentru că viața fiecărui copil contează”, a spus Amalia Năstase, ambasadorul campaniei de
strângere de fonduri Bun venit pe lume!
Din păcate, țara noastră se menţine pe primul loc în Uniunea Europeană, cu o rată a mortalităţii
infantile de 9,4 la 1000 de copii născuţi vii în 2011, cauza principală fiind naşterile premature.
O treime din aceste decese pot fi prevenite prin dezvoltarea de programe suport pentru mame
şi copii și dotarea maternităţilor şi secţiilor de nou-născuţi cu echipamente medicale
performante.
Campania "Bun venit pe lume!" face parte dintr-un program complex, numit „Fiecare copil
contează!”. Acest program, cuprins în campania mondială Every One, derulată de Save the
Children International, a fost iniţiat de Salvaţi Copiii România; este susţinut de GlaxoSmithKline
România (GSK) şi de Dettol - Reckitt Benckiser România și îşi propune diminuarea cu 15% a
mortalităţii infantile şi a mortalităţii copiilor sub cinci ani, în perioada 2010 – 2015.
Mulţumim susţinătorilor noştri: Star Storage, IC Companys România, Mercureal, Coface Credit
Management, Datanet Systems, Raiffeisen Bank, Advent Internaţional, Transterra Logistics,
Break Bulk Services, Giro SRL, Amis Mob, Damifarm, Farmgrig SRL, Remat Ilfov, Sky, Hawleh SRL,
Eurosiloz, Nelson SRL, Arafarm Mediplus, TPA Horwath Tax SRL, Company Med SRL, Vip Auto
Distribution SRL, Fondul de Garantare a Creditului Rural, Concept Consult and Prospect, Terra
Dent, Cromsteel Industries, Vitcom SRL, Asesoft Internaţional, Air BP Sales România SRL şi altor
110 companii din toată ţara.
Mulţumiri speciale: Amalia Năstase, Andi Moisescu, Inna, Dragoş Chircu, Jojo, Marius Vizante,
Mihai Morar, Laura Cosoi, Diana Oprea, Cristian China-Birta, Marius Matache, Ana Nicolescu,
Vlad Petreanu, McCann Erickson, Pro Tv, Realitatea TV, Marie Claire, CARIERE, Hotnews şi
United Media.
Despre Organizaţia Salvaţi Copiii
Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit,
care militează activ pentru drepturile şi protecţia copilului în România, din 1990, în acord cu
prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului.

Programele organizaţiei sunt adresate tuturor copiilor, cu o atenţie deosebită către cei aflaţi în
situaţii dificile - copiii din comunităţile dezavantajate, copiii victime ale violenţei, exploatării
prin muncă, traficului sau neglijării, copiii refugiaţi etc. În cei 23 de ani de activitate, peste
760.000 de copii au fost implicaţi în campaniile şi programele desfăşurate de organizaţie.
Salvaţi Copiii România este membru al Save the Children International, cea mai mare
organizaţie independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de
membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări.
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