Salvaţi Copiii ajunge în Cluj cu echipamente
în valoare de 75.000 de lei
Cluj, 13 octombrie 2015. Salvaţi Copiii România, alături de Libris.ro, a donat astăzi Spitalului Clinic
Județean de Urgență Cluj o masă de reanimare cu modul de resuscitare, în valoare de 75.000 lei. În
ultimii doi ani, organizația a mai reușit dotarea maternității clujene cu un incubator de ultimă generație,
un monitor de funcţii vitale şi un compresor, în valoare totală de 80.000 lei.
În judeţul Cluj, rata mortalităţii infantile este de 7,3‰, dar România se menţine și anul acesta pe primul loc în
clasamentul nefericit al mortalității infantile la nivelul întregii Uniuni Europene, cu o rată de 8,8 la o mie de nou
născuţi vii, faţă de media europeană de 3,7‰. Cifra este cu atât mai îngrijorătoare cu cât, potrivit estimărilor
Salvați Copiii, o treime dintre aceste decese ar putea fi prevenite prin dezvoltarea de programe de suport pentru
mame şi copii şi prin echiparea maternităţilor şi secţiilor de nou-născuţi cu echipamente medicale performante.
“În anul 2014, 3.130 de nou născuţi au beneficiat de asistență la sala de naştere, în serviciul nostru. Dintre
aceştia, peste 300 au fost născuţi prematur şi au avut nevoie de îngrijiri speciale. Dotarea serviciului nostru cu
această masă de resuscitare ne permite să asigurăm preluarea şi stabilizarea nou născuţilor, respectând
întocmai cele mai noi recomandări în această direcţie. Astfel, vom putea asigura resuscitarea nou născuţilor
conform protocoalelor din prezent şi vom putea monitoriza fiecare manoperă efectuată. Mulţumim Organizaţiei
Salvaţi Copiii care, încă o dată, vine în întâmpinarea nevoilor noastre. Este al treilea an consecutiv în care, cu
ajutorul oamenilor inimoşi, putem să dotăm serviciul nostru cu aparatură modernă şi performantă. Colectivul
Secţiei Neonatologie II a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj şi pacienţii săi mulţumeşte Salvaţi Copiii şi
Libris.ro pentru această dotare.” - Dr. Ligia Blaga, Șef Secţie Neonatologie - Spitalul Clinic Județean de
Urgență Cluj.
Colaborarea dintre Libris.ro și Salvaţi Copiii România pentru reducerea ratei mortalității infantile în România a
început la finalul anului 2014, prin implicarea utilizatorilor platformei în strângerea de fonduri. La fiecare
comandă plasată pe Libris.ro, acestora li s-a oferit opțiunea de a dona pentru Salvați Copiii o sumă predefinită
sau una la alegere. Până în martie 2015, peste 22.000 de donatori au contribuit la dotarea Spitalul Filantropia
din Bucureşti cu un incubator de ultima generaţie, în valoare de 20.000 euro.
„Implicarea Libris.ro într-un astfel de proiect a venit ca un răspuns firesc la realitățile societății în care trăim. Cu
toții suntem datori să ne implicăm pentru un viitor mai bun, iar salvarea de vieți este un pas esențial. Am ales să
nu fim indiferenți! Împreună cu noi au făcut această alegere și cei 55.159 de clienți Libris care, în doar de 10 luni
de campanie au reușit să doneze pentru Salvați Copiii 188.642 lei, adică 42.775 euro. Pe Libris.ro acest proiect
va merge mai departe, ca un gest necesar de responsabilitate socială.” – Virgil Oniță, Director General
Libris.ro.
„Trebuie să ne amintim că în spatele cifrelor se află vieți umane, și că, din păcate, nouă micuți dintr-o mie
născuți în maternitățile din țară pier în primele săptămâni de viață. Prin acțiunea de dotare de astăzi, Salvați
Copiii își dorește să contribuie decisiv la reducerea numărului de decese în rândul bebelușilor, iar cele 58 de
maternități dotate de până acum ne aduc mai aproape de obiectivul nostru. Mulţumim Libris.ro pentru sprijin şi
sperăm să continuăm împreună să salvăm cât mai mulţi bebeluşi.” - Gabriela Alexandrescu, Preşedinte
Executiv al Organizaţiei Salvaţi Copiii România.
Alături de Salvaţi Copiii a fost de această dată Ioana Macoveiciuc, sau „Prinţesa Urbană”, așa cum este ea
cunoscută - un susţinător pasionat al organizaţiei: „Știu, din experiența multor prietene și cititoare, cât de grea
este povara prematurității pentru bebeluși, dar și pentru părinții lor, care, din păcate, nu se bucură de sprijinul de
care au atâta nevoie în primele luni după naștere. Sunt de câțiva ani alături de Salvați Copiii în toate eforturile
lor de a face viața copiilor și a părinților din România una mai ușoară. Îmi doresc să scriu despre (și să citesc)
cât mai multe povești de succes despre copilași născuți prematur care au șansa la o viață frumoasă și lină.
Felicitări, Libris și clienților voștri, pentru implicarea în această campanie care va schimba destine și care va
reduce considerabil rata mortalității la prematuri aici, la Cluj. Sunt convinsă că în câțiva ani, realitatea acestor

părinți și a copiilor lor va arăta mult mai bine datorită vouă. Deja un număr mare de copii au o șansă reală la un
viitor nemaipomenit! Vă mulțumesc!” - Ioana Macoveiciuc, autor și blogger.
Acțiunea de la Cluj face parte din seria dotărilor programate de Salvaţi Copiii România pentru anul 2015, ce au
ca scop modernizarea a 21 de maternități și secții de nou-născuți din întreaga țară. Prin implicarea publicului
larg în campaniile de redirecționare a 2% din impozitul pe venit, donaţii online, donații SMS sau Direct Debit, dar
şi prin sprijinul important al companiilor partenere, 1.300.000 de lei vor fi investiţi în acest an în Pitești, Brașov,
București (2 maternități), Reșița, Caransebeș, Constanța, Craiova, Hunedoara, Petroșani, Iași, Târgu-Mureș,
Roman, Sibiu, Câmpulung Moldovenesc, Arad, Buzău, Timișoara (2 maternități), Vaslui și Cluj-Napoca.
Cei care doresc să susţină în continuare demersul Salvaţi Copiii de a reduce mortalitatea infantilă în România, o
pot face lunar, cu un SMS la 8844 cu textul ”SALVEZ”. Împreună putem susţine şansa la viaţă a fiecărui copil
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 25 de ani de activitate, peste 1.150.000 copii au fost implicaţi în campaniile şi programele desfăşurate de
Organizaţie. Salvaţi Copiii România este membru al Save the Children Internaţional, 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.
Despre Libris.ro
Libris.ro este cea mai mare librărie online din România, ce pune la dispoziția cititorilor o ofertă de peste 100.000 de titluri în
limba română și în engleză. Din luna august a anului 2013 Libris.ro asigură transport gratuit prin curier, la orice comandă,
indiferent de valoarea ei, devenind astfel singurul magazin online din România cu o astfel de ofertă permanentă. Libris.ro
este divizia online a Libris SRL, societate cu 24 ani de experiență în domeniul distribuției de carte. Libris.ro s-a alăturat
proiectului Salvați Copiii de reducere a ratei mortalității infantile în România din decembrie 2014, metoda pusă la dispoziția
utilizatorilor fiind una foarte simplă. La fiecare comandă plasată pe Libris.ro, acestora li s-a oferit opțiunea de a dona pentru
Salvați Copiii 1 leu, 3 lei, 5 lei, 10 lei sau o altă sumă. În aproape 4 luni de la lansarea programului pe Libris.ro, 22.000 de
utilizatori au donat suma de 20.000 euro.
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