COMUNICAT DE PRESĂ

Salvaţi Copiii donează maternității din Brăila echipamente vitale
în valoare de 50.000 de lei
Brăila, 15 octombrie 2014. Salvaţi Copiii România a donat astăzi două echipamente în valoare de
11.000 de euro Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Brăila. Dotarea face parte din programul de
reducere a mortalității infantile derulat de Salvați Copiii începând cu 2012 și a fost posibilă exclusiv
datorită sponsorizării oferite de un donator privat care a dorit să rămână anonim. Echipamentele, un
incubator pentru terapie intensivă și un pulsoximetru, au fost alese astfel încât să răspundă
îndeaproape necesităților maternității.
De-a lungul anului trecut, în Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Brăila au avut loc 2.022 naşteri,
dintre care care 14% au fost premature – mult peste media națională de circa 9 procente. Din păcate,
Brăila rămâne unul dintre cele mai sărace județe ale țării (cu un PIB/cap de locuitor de 20 de ori mai
mic decât Bucureștiul, de exemplu). Iar nivelul de trai are un impact direct asupra speranței de viață a
locuitorilor, cei mai afectați fiind cei mai mici dintre aceștia, nou-născuții. Astfel se explică, cel puțin
parțial, de ce Brăila raportează cea mai mare rată de mortalitate infantilă din întreaga țară - 14,2‰.
De altfel, județul este unul dintre puținele în care numărul nou-născuților decedați în primul an de
viață a crescut în ultimii doi ani. Spre comparație, rata mortalității infantile la nivel național a fost în
2013 de 8,5‰, în ușoară scădere (de la 9‰, în anul anterior), iar la nivel european, de circa 4
procente.
„Brăila este de mult în vizorul nostru, rata mortalității infantile de aici fiind de ani buni cea mai
mare din țară. Această situație se poate schimba, printr-un efort susținut, iar noi am făcut astăzi un
prim pas important în acest sens: fără nicio îndoială, aparatele instalate se vor dovedi esențiale
pentru menținerea în viață a bebelușilor în primele zile de viață. Noi, ca organizație, nu putem face
minuni, dar facem tot ce ne stă în putere pentru a convinge donatorii, companii sau persoane fizice,
să ne ajute să continuăm programul de dotare a maternităților”, a declarat Gabriela Alexandrescu,
președintele executiv al Salvați Copiii România. Și Amalia Năstase, ambasadorul campaniei ”Bun
venit pe lume”, a spus că „sperăm să ne întoarcem aici în anii următori cu noi echipamente, prin care
să dăm o mână de ajutor medicilor și să contribuim la rezolvarea unei palete tot mai largi de afecțiuni
specifice micuților născuți înainte de termen. Am certitudinea că, treptat, situația morbidității în
rândul acestei categorii atât de vulnerabile de copii se va ameliora”.
În perioada 2012-2014, prin campania pentru reducerea mortalităţii infantile „Bun venit pe
lume”, Salvaţi Copiii a reuşit să doteze 38 de maternități şi secţii de nou-născuți cu echipamente în
valoare de 4.030.000 de lei. Datorită generozității companiilor și persoanelor fizice, în acest sfârșit de
an vom investi 780.000 de lei în dotarea altor 16 maternități și secții de nou-născuți din București,
Brăila, Drobeta Turnu-Severin, Slatina, Galați, Călărași, Târgu Jiu, Satu-Mare, Baia-Mare, Sfântu
Gheorge, Miercurea Ciuc, Zalău și Oradea.

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 un milion 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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