Apel pentru Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant din Tg. Mureș: medicii au nevoie
urgentă de echipamente și materiale de protecție

București, 7 aprilie 2020: Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant din Tg. Mureș și
Salvați Copiii România fac un apel la strângere de fonduri pentru echipamente și materiale de
protecție, astfel încât medicii să își poată exercita corect profesia, fără să pună în pericol viețile
celor mai vulnerabili pacienți – nou-născuții - și pe ale lor proprii. E nevoie urgentă de măști
chirurgicale, halate, mănuși de examinare, dezinfectanți de suprafețe și tegument, tablete clor
și tunel de dezinfecție, în valoare totală de 300.000 de lei.
”În contextul pandemiei COVID-19, Institutul Inimii are nevoie de donații pentru achiziționarea de
materiale de protecție pentru personalul medical. Operăm nou-născuţi practic în fiecare săptămână,
pentru că suntem deocamdată singurul centru naţional unde se pot face aceste intervenţii pentru
nou-născuţi.
Orice ajutor ne este de folos în contextul în care asigurăm urgențele de cardiologie și chirurgie
cardiovasculară din întreaga Transilvanie, iar personalul medical trebuie protejat și ajutat!
A salva viaţa copiilor este, cred, cel mai frumos lucru, dar este şi o muncă plină de
responsabilitate”, sunt cuvintele Prof. dr. Horaţiu Suciu, şeful Clinicii de Chirurgie
Cardiovasculară din cadrul Institutului pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş.
Mai multe spitale din București și din țară au primit, săptămâna trecută, aparatură și echipamente
medicale indispensabile, achiziționate din fondul de urgență deschis de Salvați Copiii România
pentru ca spitalele să poată face față pandemiei de COVID-19. Printre acestea se numără Spitalul
Grigore Alexandrescu din București și Spitalul Județean de Urgență Suceava, unde situația rămâne
critică.
Până acum, peste 50 de spitale (maternități, secții de pediatrie, secții de neonatologie, secții de
terapie intensivă) au solicitat echipamente de protecție, consumabile și aparatură medicală vitală, în
valoare totală de 3 milioane de Euro.
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Notă pentru redactori: În România se nasc anual aproximativ 1.000 de nou-născuți cu malformații
congenitale cardiovasculare care, conform opiniei specialiștilor, trebuie operați în primul an de viață.
Aproximativ 10% dintre acești pacienți reprezintă urgențe care trebuie tratate chirurgical în perioada
neonatală. Din estimările medicilor, în România se efectuează anual aproximativ 450 de intervenții
cardiovasculare pediatrice, dintre care 300 sunt realizate la Târgu Mureș. Începând cu anul 2005, au
fost operați peste 3.600 de copii, dintre care peste 500 de nou născuți în urgență.
Numărul mare de intervenții chirurgicale dificile realizate la Institutul de Urgență pentru Boli
Cardiovasculare și Transplant de la Târgu Mureș – cele mai multe din țară – transformă într-o
prioritate echiparea spitalului cu tot ceea ce este necesar protecției în fața unui virus atât de agresiv.
Salvați Copiii România a deschis un fond de urgență pentru sprijinirea imediată a sistemului
medical. Astfel, a fost deschis contul special RO43RNCB0071011434790083, unde vor fi
centralizate contribuțiile companiilor și ale tuturor celor care pot să sprijine întărirea
sistemului medical românesc.
Persoanele fizice care vor sa ajute pot dona aici
Până acum, au fost colectate fonduri totale în valoare de 274.876 Euro, prin solidaritatea în principal
a următoarelor companii: Farmaciile Catena, Kaufland România, Oriflame, Garanti BBVA Group,
DPD România, BCR, Federația Sindicatelor din Educație "Spiru Haret" și Asociația Club Sportiv
"RO Club Maraton". De asemenea, suma de 51.484 Euro provine din donațiile persoanelor fizice
care au vrut să sprijine efortul medicilor.
Pentru mai multe informații, persoana de contact este: Ștefania Mircea, Coordonator program –
stefania.mircea@salvaticopiii.ro, tel. 0751.010.533.
______________________________
Despre Organizaţia Salvaţi Copiii: 30 de ani
De 30 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în
beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație o
instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societatea și autoritatea publică, în beneficiul
copilului.
În trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluții concrete pentru
protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili, și a militat, în același timp, pentru o colaborare viabilă cu
autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului.
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Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să
implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor.
Totodată, organizația a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității sociale a
companiilor și a societății, în sens larg.
În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizație independentă din lume care promovează
drepturile copilului și care cuprinde 30 de membri și desfășoară programe în peste 120 de țări, VIZIUNEA
noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și
participare, asumându-ne MISIUNEA de a obține progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați
și producerea schimbărilor imediate și de durată în viața acestora. În cei 30 de ani de activitate, peste
2.200.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.
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