De Ziua Internațională a Prematurității,
Dorna și Salvați Copiii anunță
dotarea a încă 15 maternităţi cu echipamente de specialitate

București, 17 noiembrie 2014 – În cadrul campaniei „Grijă pentru copii”, Dorna,
împreună cu organizația Salvați Copiii, au dotat, pe parcursul anului 2014, încă 15
maternități din România cu echipamente de specialitate necesare îngrijirii medicale a
copiilor născuți prematur.
Trei maternități din București și 12 din țară, din oraşele Brăila, Drobeta-Turnu Severin,
Slatina, Galați, Călărași, Târgu Jiu, Satu Mare, Baia Mare, Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc,
Zalău și Oradea au primit echipamente medicale de specialitate, precum incubatoare, mese
de resuscitare sau aparate speciale de testat hemoglobina și funcțiile vitale ale nounăscuților. Cele 15 maternități incluse în acest program înregistrează o medie anuală de
peste 3.000 de cazuri de prematuritate.
Campania „Grijă pentru copii” a fost lansată de Dorna și Salvați Copiii în anul 2013, în scopul
susținerii unor programe pentru îngrijirea corespunzătoare a nou-născuților prematur. De la
data lansării și până în prezent, 30 de maternități din România au beneficiat de echipamente
de specialitate.
„Apa Dorna Izvorul Alb este potrivită pentru pregătirea hranei bebelușilor. Prin programele
derulate, am susținut și am încurajat întotdeauna o hidratare corectă a mamei și copilului, iar
din 2013, împreună cu Salvați Copiii, am venit în sprijinul copiilor născuţi prematur şi prin
donarea de echipament medical secţiilor de neonatologie din ţară. Multe maternități sunt slab
dotate atunci când vine vorba de echipament specializat, iar pentru cei mai mulți dintre acești
copii, diferența dintre viață și moarte stă în existența unui incubator, a unui pulsoximetru sau
a altor echipamente medicale în maternitatea unde vin pe lume. Donaţiile de până acum,
către 30 de maternități, s-au dovedit a fi un real ajutor pentru personalul medical, copii și
părinții lor”, spune Raluca Vlad, Brand Manager Dorna.
În continuare, România este pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte
mortalitatea infantilă: conform statisticilor din 2013, un copil mai mic de un an moare la
fiecare 5 ore. Însă, atunci când nou-născuții sunt îngrijiți corespunzător, 33% din aceste
decese pot fi prevenite.
„Este important să investim în unitățile medicale din România, astfel încât țara noastră să
devină un exemplu pozitiv pentru spațiul european în ceea ce privește rata de supraviețuire a
nou-născuților. În continuare înregistrăm cea mai ridicată rată de decese în rândul copiilor
mai mici de 1 an: 8,5‰. Acestă statistică este un adevărat semnal de alarmă pentru noi, dar
și pentru partenerii noștri, care înțeleg importanța de a face progrese în această direcție și de
a veni cu soluții. Astfel, împreună cu Dorna, am continuat să răspundem nevoilor secţiilor de
neonatologie din București și din restul țării, oferind echipamente medicale de specialitate”, a
declarat Gabriela Alexandrescu, Preşedintele Executiv al Organizaţiei Salvaţi Copiii.
„Este un semn pozitiv pentru noi faptul că există companii implicate, care vin cu soluții
concrete pentru îngrijirea copiiilor născuți prematur. Mulțumim Dorna și Salvați Copiii pentru

masa radiantă de reanimare cu modul de resuscitare - donată secţiei noastre. Aveam nevoie
de un astfel de echipament, ne este de mare ajutor atât nouă, personalului medical, cât şi
micuţilor care vin pe lume în spitalul nostru”, declară Dr. Daniela Sicoe, Șef secție
obstetrică - ginecologie și neonatologie în cadrul Spitalului Clinic C.F. 2.

###

Despre Dorna și copiii născuți prematur
În România, conform datelor statistice oferite de Ministerul Sănătăţii, prin Institutul pentru Ocrotirea
Mamei și Copilului (IOMC) „Alfred Rusescu”, unul din zece copii se naşte prematur, având nevoie de
atenţie specială chiar din prima oră de viaţă.
Naşterea înainte de termen îi lasă bebeluşului mai puţin timp pentru dezvoltarea şi maturizarea
intrauterină, printre consecinţe numărându-se greutatea scăzută la naştere şi riscul crescut de apariţie
a afecţiunilor medicale, inclusiv respiratorii, digestive sau oftalmologice.
Apa reprezintă 79% din corpul unui bebeluș, ajută la digestie, la absorbția alimentelor, reglează
temperatura corpului și circulația sângelui, transportă nutrienții și oxigenul către celule și elimină
toxinele. Apa este al doilea element vital după oxigen, iar hidratarea corespunzătoare reprezintă o
condiție de bază pentru menținerea sănătății organismului.
Dorna Izvorul Alb este recomandată atât în alimentația zilnică a femeilor însărcinate, cât și a
proaspetelor mămici care alăptează, datorită conținutului scăzut de sodiu. În plus, este ideală pentru
pregătirea hranei bebelușilor și hidratarea lor zilnică.
###

Despre Compania Coca-Cola
Compania Coca-Cola este cea mai mare companie de băuturi răcoritoare din lume, ce le oferă
consumatorilor peste 500 de mărci de băuturi răcoritoare carbogazoase şi necarbogazoase. Pornind
de la Coca-Cola, recunoscută ca fiind una dintre cele mai valoroase mărci din lume, portofoliul
companiei cuprinde branduri în valoare de 17 miliarde de dolari, printre care se numără Diet Coke,
Fanta, Sprite, Coca-Cola Zero, apă vitaminizată, Powerade, Minute Maid, Simply, Georgia şi Del
Valle.
La nivel global, compania Coca-Cola este furnizorul numărul 1 de băuturi carbogazoase, cafea readyto-drink şi sucuri de fructe şi nectaruri. Având cea mai mare reţea de distribuţie de băuturi răcoritoare
din lume, consumatorii din peste 200 de ţări se bucură de băuturile companiei, consumul depăşind 1,9
miliarde de porţii pe zi.
Având în vedere angajamentul său de dezvoltare a unor comunităţi durabile, compania noastră este
centrată pe iniţiative care contribuie la protejarea mediului înconjurător şi conservarea resurselor,
încurajarea unui stil de viaţă activ şi echilibrat, crearea unui mediu de lucru sigur pentru angajaţii noştri
şi promovarea dezvoltării economice a comunităţilor unde ne desfăşurăm activitatea. Împreună cu
partenerii noştri de îmbuteliere, suntem în top 10 angajatori, având peste 700,000 de angajaţi care fac
parte din Sistemul Coca-Cola.
În România, ca în toate ţările în care îşi desfăşoară activitatea, Coca-Cola deţine şi funcţionează pe
baza unui sistem propriu, incluzând toate verigile necesare producerii şi distribuţiei produselor către
consumatori. În România, Sistemul este format din Coca-Cola România (filială a The Coca-Cola
Company, proprietarul mărcilor înregistrate) şi partenerul său Coca-Cola Hellenic (CCH) România,
care îmbuteliază şi distribuie produsele Coca-Cola sub licenţa The Coca-Cola Company în România).

Pentru mai multe informaţii legate de companie vă rugăm să vizitaţi site-ul www.thecocacolacompany.com, blogul
www.coca-colablog.com sau să ne urmăriţi pe twitter la adresa
www.twitter.com/CocaColaCo şi LinkedIn la adresa www.linkedin.com/company/the-coca-colacompany.

###
Despre Organizaţia Salvaţi Copiii și susținerea supraviețuirii copiilor

Din 2010, Salvaţi Copiii România a iniţiat proiectul “Fiecare Copil Contează”, parte a campaniei
mondiale Every One, care urmăreşte reducerea mortalităţii infantile şi a copiilor până la cinci ani. Prin
acest proiect, ne propunem diminuarea cu 15% a mortalităţii infantile şi a mortalităţii copiilor sub cinci
ani până în 2015. Până acum au fost derulate acţiuni menite să combată cauzele prevenibile ale
deceselor, printr-o componentă majoră de informare şi educare, atât în rândul viitoarelor mame, cât şi
la nivelul fiecărei comunităţi, şi printr-o componentă de intervenţie, care presupune asigurarea unei
alimentaţii sănătoase femeilor gravide şi copiilor cu vârsta de până la 5 ani. În perioada 2010-2013,
6930 de beneficiari (5356 copii cu vârste între 0-5 ani, 633 gravide și 941 mame tinere) din 31 de
comunități rurale din județele Botoșani, Brașov, Caraș-Severin, Dâmbovița, Iași, Neamț, Suceava,
Vaslui, Vrancea, au beneficiat de sprijin prin intermediul acestui program.
În cadrul campaniei „Bun venit pe lume”, derulată începând cu octombrie 2012, Salvați Copiii și-a
asumat susținerea eforturilor medicilor, prin dotarea cu echipamente medicale performante a 54 de
maternități din 33 de județe ale țării. Aceste unități medicale au primit incubatoare, mese de
resuscitare, aparate de ventilație sau alte echipamente performante necesare salvării vieților
bebelușilor născuți prematur.
Cu ajutorul echipamentele achiziționate în urma campaniei „Bun venit pe lume”, apreciem că vom
ajuta la salvarea a peste 10.000 de nou-născuţi anual.
Cei care doresc să susţină în continuare demersul Salvaţi Copiii de a reduce mortalitatea infantilă în
România o pot face direcţionând 20% din impozitul pe profit, în cazul companiilor, dar și cu donații de
2 euro prin SMS la 8833 în campania „Un gest pentru o viață”. Împreună putem susţine şansa la viaţă
a fiecărui copil din România!
Salvaţi Copiii România este membru al Save the Children Internaţional, cea mai mare organizaţie
independentă din lume care promovează drepturile copilului.

