Salvați Copiii România continuă programul de reducere a mortalității infantile, prin
dotarea cu aparatură medicală necesară a două spitale din județul Caraș-Severin

Caraș-Severin, 29 iunie 2017 : Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș și Spitalul Județean
de Urgență Reșița vor fi dotate cu aparatură medicală necesară salvării și îngrijirii nou-născuților,
rata mortalității infantile din județul Caraș-Severin fiind îngrijorătoare, 12,8 la mie , mult peste
media pe țară, 8 la mia de copii născuți vii. Astfel, secția de pediatrie a Spitalului Municipal
Caransebeș va primi un ecograf în valoare de 20.140 de euro, iar secția de neonatologie a
Spitalului de Urgență Reșița va avea două lămpi de fototerapie, în valoare de 4.642 de euro.
Donația este parte din programul de combatere a mortalității infantile pe care Organizația Salvați
Copiii România îl derulează de șase ani.
Este cea de-a treia donație pe care Organizația Salvați Copiii o face Spitalului Municipal de
Urgență Caransebeș, după dotări anterioare consistente ale Secției de neonatologie, în valoare
totală de 40.201 de euro: un incubator de transport, un ventilator de suport respirator, un
incubator de terapie intensivă și un monitor de funcții vitale. Totodată, Spitalul Județean de
Urgență Reșița primește a patra donație, în cadrul programului de reducere a mortalității infantile;
începând cu anul 2013, unitatea medicală a fost dotată de Salvați Copiii cu un incubator de
terapie intensivă, două pulsoximetre, un monitor funcții vitale, un ventilator suport respirator, un
bilirubinometru, un vain viewer și un aparat de respirat în valoare totală de 44.253 euro.
În județul Caraș-Severin, unde rata mortalității infantile rămâne alarmantă, Organizația Salvați
Copiii a dotat, în 2016, cu un incubator de transport în valoare de 9.600 de euro și Spitalul
Municipal de Urgență Oravița.
Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România, a subliniat importanța
unor politici publici consistente care să vizeze reducerea mortalității infantile, a cărei incidență
mare este cu atât mai îngrijorătoare, cu cât cele mai multe dintre cauzele care duc la moartea
copiilor sub un an ar putea fi prevenite: ”Acum șase ani, când am demarat acest proiect de

reducere a mortalității infantile știam că situația este dramatică în multe maternități, unde
medicii nu puteau salva un copil născut prematur, pentru că le lipsea un ventilator de suport
respirator, un ecograf performant, un incubator. Am văzut cu ochii noștri cum un incubator face
diferența reală dintre moarte și viață și cum dotarea unei maternități scade considerabil rata
mortalității infantile. Prematurii supraviețuiesc și cresc mari, dacă medicii sunt ajutați să le
asigure toată asistența medicală necesară. De aceea, Organizația Salvați Copiii militează pentru
prioritizarea acestei probleme pe agenda guvernamentală, dar, în același timp, până când se vor
contura politici publice consistente, noi vom continua dotarea maternităților, pentru că este
inadmisibil să moară copii care ar putea fi salvați, cu un incubator”.
Echipamentele medicale insuficiente reprezintă o problemă frecventă în România,
conform datelor din analiza Salvați Copiii privind situația maternităților din România - 13%
dintre maternitățile de nivel I nu au niciun incubator standard pentru nou-născuții prematuri,
56% dintre maternitățile de nivel II nu au ventilator pentru suport respirator și 14% dintre
maternitățile de nivel III au o singură masă de reanimare pentru copii.
Doctorul Rodica Motoș Sârbu, șeful Secției de pediatrie, a amintit cât de important este ca
medicul să aibă la îndemână toată aparatura necesară unui act medical prompt și de calitate:
”Mulțumim Organizației Salvați Copiii pentru dotarea secției cu ecograful performant, care ne
ajută la diagnosticarea mai precisă. Atunci când pacientul e un copil, rapiditatea cu care
medicul poate stabili un diagnostic este vitală”.
În anul 2016, Secția de pediatrie a spitalului a îngrijit 2.009 de copii și a efectuat 6.226 de
consultații.
Demersul Organizației Salvați Copiii de a sprijini maternitățile în a asigura tratament medical
adecvat și imediat copiilor născuți prematur este consistent, iar progresul este vizibil: în șase ani,
rata mortalității infantile a scăzut. Astfel, în 2010, la startul programului Salvați Copiii de
reducere a mortalității infantile, România înregistra o rată a mortalităţii infantile de 10,1 la mia
de copii născuți vii. În doar cinci ani, țara noastră a coborât până la o rată de de 8 la 1000
de nou-născuţi vii, în 2015.
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Dotarea este parte a programului amplu de combatere a mortalității infantile, pe care Salvați
Copiii îl derulează de șase ani. Numai în 2016, Salvați Copiii România a dotat cu aparatură
medicală de specialitate 33 de maternităţi, oferind astfel o șansă la viață nou-născuților prematur.
Toți cei care doresc să sprijine această cauză pot dona lunar 2 euro la numărul de sms 8844, cu un
mesaj cu textul SALVEZ.

Despre Organizaţia Salvaţi Copiii
Salvați Copiii este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică,
neafiliată politic sau 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 27 de ani de activitate, peste 1.500.000 de
copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.
----------------------------------------------------------------------------------
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