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Salvaţi Copiii donează echipamente în valoare de 200.000 lei
pentru maternităţile din Nord-Vestul țării
Baia Mare, 15 decembrie 2014. Organizaţia Salvaţi Copiii a donat astăzi aparatură în valoare de
44.000 de euro către secțiile de neonatologie ale spitalelor județene de urgență din Baia Mare, Satu
Mare și Zalău, dar și către Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Oradea. Dotarea face parte din
campania „Grijă pentru copii”, derulată de Salvați Copiii cu sprijinul Dorna, iar echipamentele donate
au fost alese astfel încât să răspundă necesităților fiecărei unități în parte. Astfel, dacă maternitatea
din Satu Mare a fost dotată cu un incubator de ultimă generație, secției de neonatologie din cadrul
Spitalului de Urgență din Baia Mare i-a revenit un ventilator în valoare de 19.000 de euro, iar spitalele
din Zalău și Oradea au fost echipate cu câte un bilirubinometru transcutanat și pulsoximetru
neonatal, la care s-au adăugat un monitor al funcțiilor vitale (Oradea) și un neopuff portabil (Zalău).
De-a lungul anului trecut, în cele patru maternități au avut loc 8.967 de nașteri, dintre care
circa 11% au fost premature, 954 de bebeluși având astfel nevoie de îngrijire specială în secţiile de
terapie intensivă neonatal, din cauza unor afecţiuni severe care au necesitat suport respirator sau
monitorizarea continuă a funcţiilor vitale. „Prin această acțiune de modernizare a secției de nounăscuți, Salvați Copiii ne-a pus la dispoziție un echipament vital pentru supraviețuirea nou-născuților
veniți pe lume între 24 şi 34 de săpătămâni, a căror funcţie respiratorie nu este posibilă fără acest
aparat. Donația este mai mult decât binevenită, în condițiile în care numărul micuților care necesită
protezare ventilatorie este tot mai mare de la un an la altul”, explică necesitatea acestor
echipamente Laura Veronescu, șefa secției de neonatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență
„Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare. Și Maria Fodor, șefa secției de Neonatologie din cadrul
Spitalului Județean de Urgență din Satu Mare, a declarat că „incubatoarele sunt necesare pentru
asigurarea condițiilor necesare nou-născutului prematur în vederea adaptării la viața extrauterină.
Aveam nevoie de un astfel de echipament, care ne este de mare ajutor atât nouă, medicilor, cât şi
copiilor care vin pe lume în spitalul nostru. Cu ajutorul incubatorului instalat, zeci de copii născuți
înainte de termen vor primi o șansă la viață și, cu siguranță, numărul deceselor în rândul micuților
prematuri va scădea vizibil”, explică necesitatea acestui echipament.
Reamintim că România se menţine și anul acesta pe primul loc în clasamentul nefericit al
mortalității infantile la nivelul întregii uniuni Europene, cu o rată de 8,5 la 1.000 de nou născuţi vii,
faţă de media europeană de 3,9 la mie. Cifra este cu atât mai revoltătoare mult cu cât, potrivit
estimărilor Salvați Copiii, o treime din aceste decese ar putea fi prevenite prin dezvoltarea de
programe de suport pentru mame şi copii şi echiparea maternităţilor şi secţiilor de nou-născuţi cu
echipamente medicale performante. În trei dintre județele în care au avut loc dotările de astăzi, rata
mortalității infantile a depășit media națională: astfel, Satu Mare raportează un nivel de 8,7‰, Sălaj,
de 8,6‰, în timp ce Bihorul se distinge prin una dintre cele mai crescute rate din țară – 10,3‰.

„În fiecare an, 1.700 de nou-născuţi își pierd viața în țara noastră, majoritatea în primele zile
de viaţă. Fără nicio îndoială, aparatele instalate astăzi se vor dovedi esențiale pentru reducerea
morbidității în rândul bebelușilor. Totuși, noi, ca organizație, nu putem face minuni, însă 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, preşedintele executiv al
Salvaţi Copiii, făcând trimitere la campania de reducere a mortalității infantile derulată de organizație
începând cu luna noiembrie, Un gest pentru o viață. Campania este menită să promoveze în rândul
publicului larg numărul de donații prin SMS 8833 și posibilitatea companiilor de a susţine această
campanie prin redirecţionarea a 20% din impozitul pe profit datorat statului către cauza noastră.
Și Amalia Năstase, ambasadoarea Programului național de reducere a mortalității infantile,
a amintit că „medicii neonatologi din România au nevoie de sprijin logistic și financiar pentru a-și
putea desfășura meseria în condiții decente. Sperăm să ne întoarcem aici în anii următori cu noi
echipamente, prin care să dăm o mână de ajutor cadrelor medicale și să contribuim la rezolvarea unei
palete tot mai largi de afecțiuni specifice micuților născuți înainte de termen”.
În perioada 2012-2014, Salvaţi Copiii a reuşit să doteze, cu sprijinul Dorna și al altor companii
sau persoane fizice, 54 de maternități şi secţii de nou-născuți cu echipamente în valoare de 4.800.000
lei. Prin campania Un gest pentru o viaţă, organizația îşi propune strângerea de fonduri pentru
dotarea cu aparatură performantă a alte 15 maternități din România.
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 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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