Salvați Copiii a dotat pentru prima oară Maternitatea din Tulcea, cu un
incubator performant
Tulcea, 26 octombrie 2016 – Salvaţi Copiii România a donat, miercuri, 26 octombrie 2016,
secției de neonatologie din cadrul Spitalului Județean din Tulcea un incubator de
transport, în valoare de 9.600 de euro, aparat care va ajuta copiii născuți prematur să
supraviețuiască. Această acţiune face parte dintr-o serie de 30 de dotări pe care Salvaţi
Copiii le va face până la finalul anului, în întreaga țară.
”Ajungem pentru prima oară la Maternitatea din Tulcea, în cadrul programului nostru de reducere
a mortalității infantile. Suntem extrem de fericiți că reușim, cu ajutorul sponsorilor și al publicului
larg, să dotăm un număr mare de maternități din România. Aparatura medicală performantă
înseamnă mai multe șanse la viață pentru nou-născuții din Tulcea, mai ales în condițiile în care
rata mortalității infantile în acest județ este una dintre cele mai ridicate din țară” – Gabriela
Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.
Potrivit datelor Ministerului Sănătății (Institutul Național de Sănătate Publică, Centrul Național de
Statistică și Informatică în Sănătate Publică), situația mortalității infantile în Tulcea este
îngrijorătoare: rata mortalitații infantile a crescut de la 11,6 la mie, în 2014, la 15,2 la mie în
2015.
”Incubatoarele sunt esenţiale în îngrijirea nou-născuţilor, în special a celor prematuri, pentru că
asigură temperatură și umiditate constante. Datorită donației realizate de Salvaţi Copiii, în viitor
mai mulţi nou-născuţi ajunşi la noi în spital vor primi îngrijire adecvată. Mulţumim Organizaţiei
Salvaţi Copiii că s-a gândit la noi şi că ne-a inclus în programul naţional de reducere a mortalităţii
infantile.” - dr. Tudor-Ion Năstăsescu, managerul Spitalului Județean Tulcea.
Efortul Organizației Salvați Copiii de a spijini maternitățile să asigure tratament medical
adecvat și imediat copiilor născuți prematur este consistent, iar progresul este vizibil: în șase
ani, rata mortalității infantile a scăzut, dar a rămas în continuare una care plasează
România pe primul loc în Uniunea Europeană.
Astfel, în 2010, la startul programului Salvați Copiii de reducere a mortalității infantile, România
înregistra o rată a mortalităţii infantile de 10,6 la mia de copii născuți vii. În doar 5 ani, țara
noastră a coborât până la o rată de de 8 la 1000 de nou-născuţi vii, în 2015.
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”M-am alăturat programului de reducere a mortalității infantile demarat de Salvați Copiii încă de la
început. Fiecare maternitate dotată înseamnă șanse în plus la viață pentru nou-născuți și o mare
bucurie pentru mine. Ca mamă, înțeleg cât de important este să te poți baza atât pe medicii din
spital, care fac tot posibilul să îți salveze copilul, cât și pe aparatura medicală suficientă și
performantă. Voi continua să susțin cauza Salvați Copiii, până când toți bebelușii născuți
prematur vor avea un start mai bun în viață” – Amalia Năstase, ambasador al campaniei
Salvați Copiii de reducere a mortalității infantile.

În 2016, Salvați Copiii România va investi peste 490.000 de euro în dotarea maternităților și
secțiilor de nou-născuți din Arad, Timișoara, Pitești, Brașov, București (Maternitatea
Cantacuzino, Maternitatea Bucur, Maternitatea Pantelimon, Maternitatea Giulești, Spitalul Clinic
CF2), Reșița, Oravița, Mangalia, Craiova, Focșani, Hațeg, Slobozia, Iași, Pașcani, Târgu Mureș,
Roman, Târgu Neamț, Vaslui, Dorohoi, Călărași, Giurgiu, Tulcea și Teleorman, ridicând numărul
maternităților sprijinite la 67.
Până acum, 24.000 de nou-născuți au primit o șansă la viață, pentru că au primit asistență
medicală adecvată, în urma eforturilor de dotare a maternităților. Cei care doresc să susţină
programul Salvaţi Copiii de reducere a mortalității infantile în România o pot face cu un SMS
lunar la 8844 cu textul „SALVEZ”, în valoare de 2 Euro.
---------------------------------------------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 26 de ani de activitate, peste 1.340.000 de copii au fost
implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.
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