Campioana olimpică Ana Maria Brânză aleargă în echipa Salvați Copiii, la semimaratonul București, pentru cauza copiilor născuți prematur

București, 30 martie 2017 – Multipla campioană olimpică la spadă Ana Maria Brânză va alerga
în echipa Salvați Copiii la Semi-Maratonul Bucureşti din 14 mai, pentru cauza copiilor născuți
prematur. Fondurile colectate vor fi folosite pentru dotarea Maternității Bucur din Capitală,
care are nevoie urgentă de o masă radiantă cu modul de resuscitare în valoare de 70.000 lei,
pentru a-i salva pe nou-născuții prematur.
Reanimarea nou-născutului este o mare urgenţă, un complex de manevre şi proceduri salvatoare de
viaţă, pentru că șansele la viață depind în foarte mare măsură de rapiditatea, corectitudinea şi eficienţa
îngrijirilor acordate nou-născutului în momentul naşterii. O masă radiantă modernă, dotată cu modul de
resuscitare şi facilităţi de evaluare a măsurilor de reanimare este esenţială pentru că recomandările
actuale de reanimare să poată fi aplicate corect şi cu succes. Asigurarea căldurii pe durata reanimării şi
posibilitatea de a doza şi monitoriza presiunile de ventilaţie şi concentraţia de oxigen folosită sunt
extrem de importante pentru toate categoriile de nou-născuţi, dar mai ales pentru cei cu risc crescut,
prematurii.
Numai în 2016, dintre cei 1.900 de copii care s-au născut la Maternitatea Bucur, 600 au fost prematuri.
Multe dintre nașterile vulnerabile sunt preluate de maternitatea bucureșteană de la spitalele din regiune,
care nu pot asigura intervenție medicală adecvată și imediată unei nașteri premature.
Ana Maria Brânză va alerga în echipa Salvați Copiii, pentru că viața unui copil trebuie să fie o
prioritate absolută. ”Cred cu tărie că viețile copiilor născuți prematur nu depind de nicio superstiție și
de nicio magie, ci de un incubator sau de altă aparatură medicală de specialitate. Cu alte cuvinte,
depinde de noi ca un copil născut înainte de termen să trăiască. De aceea m-am alăturat echipei
Salvați Copiii și voi alerga la semi-maraton, pentru ca la capătul cursei este vorba despre vieți

salvate, despre copii care vor putea pleca acasă, în camerele decorate de părinți special pentru ei”,
spune campioana olimpică la spadă.
Pentru ca prematurii și medicii să poată câștiga lupta pentru viață, e nevoie ca maternitatea să aibă
aparatură medicală necesară unei asistențe medicale de calitate. Cauza principală a mortalității
infantile, a cărei incidență menține România pe primul loc din Uniunea Europeană, o reprezintă
prematuritatea și, legat de aceasta, o serie de complicații în evoluția nou-născuților. ”Un copil născut
înainte de termen, a cărui greutate este mică, uneori și sub 1.000 de grame, reprezintă o urgență
medicală. Intervenția trebuie să fie rapidă, minutele chiar sunt de aur, iar noi, medicii, trebuie să
avem la îndemână aparatura medicală care ne ajută să îi menținem pe acești copii în viață.
Prematuritatea nu trebuie să condamne un copil și nu este o boală, de aceea e atât de important să îi
susținem pe acești copii să își dezvolte organele, suficient cât să facă față lumii de afară”, explică
doctorul Licuța Novaseliv, șeful secției de neonatologie de la Maternitatea Bucur.
România rămâne pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește rata mortalității infantile, din
cauze prevenibile ori afecțiuni tratabile, atâta vreme cât maternitatea are la îndemână aparatura
medicală necesară.
„În perioada 2012-2016 Salvaţi Copiii a dotat 67 de maternităţi din 37 de judeţe, cu 275 de
echipamente. În 2017 avem în plan încă 33 de unităţi. Programul continuă. Îi mulțumesc Anei Maria
pentru că a înteles că salvarea copiilor născuți prematur depinde de fiecare dintre noi și că își folosește
energia și notorietatea pentru a asigura copiilor români dreptul la viață.„ a declarat Gabriela
Alexandrescu, Preşedinte Executiv Salvaţi Copiii.
Cei care vor să alerge la competiție în echipa organizației trebuie să își aleagă, în funcție de nivelul
pregătirii sportive, cursa la care vor să participe (cursa populară – 3,6 km, ștafetă, cursă individuală –
10 km sau semi-maraton – 21 km). Pentru informaţii despre înscriere, vă rugăm să ne contactaţi până la
11 aprilie la adresa sustinator@salvaticopiii.ro.
Toți cei care doresc să susțină cauzele Salvați Copiii sau doresc să o susţină pe Ana Maria Brânza, pot
dona aici: http://salvaticopiii.galantom.ro/fundraising-pages/view?id=3832

Mulţumim celor care deja s-au înscris în cursele evenimentului precum și în cursa salvării de
vieți: REWE România prin lanțul de magazine Penny Market, Interbrands Marketing &
Distribution şi Reckitt Benckiser.
Despre Ana Maria Brânza:
Ana Maria Brânză este o scrimeră română specializată pe spadă. A fost vicecampioană olimpică
la Jocurile Olimpice de vară din 2008 de la Beijing, campioană olimpică pe echipe la ediție din
2016 de la Rio de Janeiro, de două ori campioană mondială pe echipe (2010, 2011) și de șapte
ori campioană europeană (2013 la individual și 2006, 2008, 2009, 2011, 2014 și 2015 pe echipe). A
câștigat de-a lungul carierei 14 turnee de Cupă Mondială și a fost declarată cea mai bună spadasină din
lume în sezoanele 2007–2008, 2008–2009, și 2012–13.

----------------------------------------------Despre Organizaţia Salvaţi Copiii
Salvați Copiii este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică,
neafiliată politic său religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990,
în acord cu prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, cu Carta Drepturilor
Fundamentale a Uniunii Europene și cu legislația României.
Salvați Copiii adoptă o poziție independentă în raport cu acțiunile și măsurile instituțiilor, recunoscând că
implementarea legislaţiei şi a politicilor publice în materia drepturilor copiilor nu poate ignora strânsa
colaborare dintre autorităţi, familie, copii şi societatea în care fiecare actor implicat îşi acceptă
responsabilitatea conform principiilor unui parteneriat autentic şi viabil.
În calitate de 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,
VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație,
protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii
sunt trataţi şi producerea schimbărilor imediate şi de durată în viaţa acestora. În cei 26 de ani de activitate,
peste 1.500.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să contactaţi:
Alexandra Boeriu, Coordonator comunicare și strângere de fonduri
0744.360.446, alexandra.boeriu@salvaticopiii.ro

