INFORMARE DE PRESĂ

Salvaţi Copiii în parteneriat cu Fundația „Un cuore, un mondo” organizează primul
curs de pregătire a medicilor pentru depistarea prenatală a malformațiilor
congenitale
Bucuresti 29 octombrie 2013 - Organizația Salvați Copiii România luptă pentru reducerea
mortalității infantile în România, una din principalele cauze ale acesteia fiind malformațiile cardiace
congenitale și consecințele lor.
Salvați Copiii România organizează primul curs de pregătire împreună cu Fundația „Un cuore, un
mondo”, pentru 100 de medici obstetricieni, neonatologi și pediatri din București, Craiova,
Constanța și Tulcea, pentru evaluarea în utero a cordului fetal. Cursul se intitulează ”From the heart
of the fetus, to the heart of the newborn” și va avea loc pe 30 octombrie 2013 în amfiteatrul
Maternității Cantacuzino din București, cu sprijinul Rețelei Private de Sănătate Regina Maria.
„Malformațiile cardiace sunt cele mai frecvente forme dar și cele care pot fi corectate cu succes
dacă sunt depistate la timp. 1 din 125 de nou-născuți se găsește sub această incidență. Dorim să
contribuim la pregătirea medicilor pentru depistarea precoce astfel încât cât mai mulți nou-născuți
să supraviețuiască , să se dezvolte normal și să fie o bucurie pentru familiile lor”, a declarat Gabriela
Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii.
Cursul va fi susținut de: Dr. Nadia Assanta, cardiolog pediatru, Ospedale del Cuore, Massa, Italia, Dr.
Carlo Luchi, medic obstetrician, Universitatea din Pisa, Italia si Dr. Ilinca Gussi, medic obstetrician,
specialist în medicină fetală, lector în obstetrică, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila
din București.
Obiectivele cursului sunt consolidarea cunoștințelor de bază de ecocardiografie fetală pentru medici
specialiști și rezidenți atât obstetricieni, cât și neonatologi și pediatri, precum și facilitarea formării
unei rețele interdisciplinare pentru îngrijirea pre- și post- natală a copiilor cu malformații cardiace.
Argument
Incidența cardiopatiilor congenitale este mare, de 0,8-1 % la nou-născuți, malformatiile cardiace
fiind totodată una din cauzele de mortalitate infantilă ce pot fi prevenite. Unele dintre aceste
malformații determină o stare critică a nou-născutului chiar din primele ore de la naștere.
Depistarea bolii înainte de naștere sau din primele ore de viață oferă oportunitatea de a iniția
tratamentul cât mai precoce, cu medicamente care în prezent sunt intrate în uzul curent în
neonatologia pediatrică europeană. Stabilizarea nou-născutului aflat în stare critică înainte de a
apărea evenimente care să provoace leziuni permanente poate salva viața copilului și îi poate
ameliora net calitatea vieții. De diagnosticul cât mai precoce beneficiază chiar și cei care nu sunt în
stare critică, aceștia putând fi incluși în sisteme de monitorizare, prevenind instalarea complicațiilor.
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Se estimează că în România anual aproximativ 1500 copii au nevoie de intervenţii chirurgicale
cardiace. Aceste date nu sunt complete, existând încă multe cazuri nediagnosticate sau
diagnosticate la vârstă avansată. Malformațiile cardiace netratate produc numeroase complicații la
nivelul altor organe care reduc mult șansa acestor copii de a fi vindecați sau de a duce o viață fără
sechele majore. Unele cazuri devin irecuperabile dacă nu sunt tratate la timp. În România expertiza
în diagnosticul prenatal al malformațiilor trebuie mult îmbunătățită, cu precadere în cazul
malformațiilor cardiace care sunt frecvente și potential corectabile. Dacă diagnosticul este stabilit
prenatal, gravida poate fi luată în evidență ca sarcină cu risc și nașterea poate fi direcționată către
un centru medical de nivel 3, cu personal și dotare corespunzătoare pentru a se asigura
supraviețuirea nou-născutului. Acesta poate fi tratat de la început de către specialiștii cardiologi
pediatri și intervenția chirurgicală poate fi efectuată la timp, evitându-se complicațiile.
În cazul cardiopatiilor complexe care necesită tratamente chirurgicale cu un grad mare de
specializare e posibilă efectuarea transportului “in utero“ al fătului și nașterea poate avea loc acolo
unde este disponibilă terapia intensivă neonatală specializată.
Din toate motivele de mai sus, contribuția la ameliorarea expertizei medicale în diagnosticul precoce
prenatal al malformațiilor cardiace congenitale poate duce în mod direct la scăderea mortalității
infantile.

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, ale exploatării prin
muncă, traficului sau neglijării, copiii refugiaţi etc. În cei 23 de ani de activitate, peste 750.000 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.
Persoană de contact Salvați Copiii, Ilinca Gussi, tel. 0722624760, rosc@salvaticopiii.ro
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