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Salvaţi Copiii ajunge în județul Hunedoara cu echipamente
în valoare de 62.000 de lei
Hunedoara, 9 iulie 2014. Organizaţia Salvaţi Copiii a donat astăzi aparatură în valoare totală
de 13.800 de euro către secțiile de neonatologie ale spitalelor de urgență Petroșani și Hunedoara.
Echipamentele au fost alese astfel încât să răspundă necesităților fiecărei unități în parte. Astfel, dacă
maternitatea spitalului din Hunedoara a fost dotată cu un incubator pentru nou-născuți, spitalului din
Petroșani i-a revenit un compresor medical de aer, după ce, anul trecut, reprezentanții Salvați Copiii
au donat secției de neonatologie de aici un aparat de respirație artificială pentru nou-născuți și o
lampă de foto terapie.
De-a lungul anului trecut, în Maternitatea Spitalului Municipal „Dr. Al. Simionescu” Hunedoara
au avut loc 534 de nașteri, din care 67 (12%) au fost premature. Mai mult, 71 de bebeluşi au avut
nevoie de îngrijire specială în secţia de terapie intensivă. „Spitalul nostru deservește 32 de localități, o
bună parte cu un nivel de trai modest, ceea ce se reflectă și în numărul mare de nașteri premature.
Donația de astăzi devenise efectiv esențială pentru buna desfășurare a activității în secția noastră,
acest aparat fiind responsabil cu asigurarea confortului termic pentru nou-născuţii cu diverse
afecțiuni, favorizând de asemenea stabilizarea cardiorespiratorie după naştere”, a explicat
importanța noilor echipamente Emilia Biber, șef al Compartimentului Neonatologie din cadrul
spitalului hunedorean.
Reamintim că România se menţine și anul acesta pe primul loc în clasamentul nefericit al
mortalității infantile la nivelul Uniunii Europene, cu o rată de 9 la 1.000 de nou-născuţi vii, faţă de
media europeană de 4,1 la mie. Potrivit estimărilor Salvați Copiii, o treime din aceste decese ar putea
fi prevenite prin dezvoltarea de programe de suport pentru mame şi copii şi prin echiparea
maternităţilor cu echipamente medicale performante.
„Incubatoarele ar trebui să se găsească în număr suficient în maternitățile din întreaga țară,
ele fiind absolut esențiale în dezvoltarea micuților născuți înainte de termen. Mai mult, acest
echipament se dovedește vital și pentru copiii care, chiar dacă nu sunt prematuri, au avut un risc la
naştere și au nevoie de îngrijire la terapia intensivă. Această donaţie a fost posibilă datorită fondurilor
strânse în campania din 2013, prin contribuţiile financiare ale mai multor oameni şi companii”, a
declarat Gabriela Alexandrescu, preşedintele executiv al Organizaţiei Salvaţi Copiii. Și Amalia
Năstase, ambasadorul campaniei „Bun venit pe lume!”, a remarcat că „este de neconceput că în
2014 mii de micuţi îşi găsesc în continuare sfârşitul din cauza condiţiilor neadecvate din spitale.
Salvați Copiii depune eforturi pentru combaterea fenomenului mortalității infantile, iar evenimentul
de astăzi reprezintă un semnal în acest sens. În funcție de nevoile spitalului și de fondurile pe care
vom reuși să le strângem de la donatori, sperăm să ne întoarcem aici cu noi echipamente în viitorul
cât mai apropiat”.
Reamintim că, în cursul anului 2013, Salvaţi Copiii a reuşit să modernizeze, prin campania
pentru reducerea mortalităţii infantile „Bun venit pe lume”, 18 maternități şi secţii de nou-născuți.

Datorită generozității companiilor și persoanelor fizice, în acest an vom investi 2.730.000 de lei în
dotarea altor 29 de maternități și secții de nou-născuți din Pitești, Bacău, Brașov, București, Reșița,
Caransebeș, Constanța, Craiova, Segarcea, Hunedoara, Iași, Hârlău, Târgu-Mureș, Piatra-Neamț,
Petroșani, Roman, Ploiești, Sibiu, Botoșani, Vatra-Dornei, Arad, Timișoara, Vaslui, Focșani, ClujNapoca, Oltenița și dezvoltarea de programe de educaţie și suport pentru 5.000 de beneficiari din
comunități defavorizate.
Mulţumiri susţinătorilor noştri: Dorna, GSK România, Raiffeisen Bank, Reckitt Benkiser, Howard
Johnson Grand Plaza, Gazprom, BNP Paribas Lease Group, La Fântâna, Create Direct, Dona Nina,
Maiocci, Manpower Romania, Maccaferri Romania, Canah Internaţional, Eldomir Impex, Melspring
Romania, ODU Romania Manufacturing, Picară Trading, Electric Plus, Mecanoconstructii, Air BP Sales
Romania, Carioca Studio, Dennemeyer Associates, Eurosiloz, Fast Connection Trading, Mig Vas
Distrubutie, Omnitech Industrial Machines, Romfract Spedition, Shopmania Net, Sky-XS Aircargo,
Tuboscope Vetco GMBH Celle Germania, Coface Bois Colombes, Inbox Marketing, SDS Group, Best
jobs, Cafmin, Confort 2000, Euroglass, Locacombine, Olive Studio, Simus Trading, Societatea de
investiţii financiare, Top Nutrition, Vitprest, Promenada, Realitatea TV, TVR, Eventures, CFR Călători,
CFR S.A, METROREX, Cocor Media, Lemon Design, Cinema Pro, Holywood Multiplex, Evo Media,
Vision Media Plus, precum și altor companii care au ales să susțină acest demers.
Mulţumiri speciale: Amalia Năstase, Andi Moisescu, Mihaela Rădulescu, Răzvan Simion, Dani Otil,
Laura Cosoi, Ioana Ginghină, Sonia Argint, Inna, Jojo, Mihai Morar, Cristian China-Birta, Ana Nicolescu,
Antonia, Dan Teodorescu & Trupa Taxi, Delia Matache, Smiley, Sore, Connect-R, Anca Lungu, Dragoș
Chircu, Melania Medeleanu.
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 24 de ani de activitate, peste 1.007.000 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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