O șansă în plus la viață: Un dispozitiv de monitorizare cerebrală va ajunge la copiii
născuți prematur din Brașov
Brașov, 13 decembrie 2016 Un monitor de oximetrie cerebrală în valoare de 18.000 de euro va
ajunge, marți, la Spitalul de Obstetrică și Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” din Brașov, în cadrul
campaniei ample și susținute, pe care Organizația Salvați Copiii România o derulează, pentru a
reduce rata mortalității infantile, în continuare dramatică în România. Suma, strânsă de BCR întrun maraton al solidarității de o zi, înseamnă, pentru cele câteva sute de copii din Brașov care se
nasc înainte de termen, o garanție că ei vor putea să lupte pentru a ajunge mari, chiar dacă vin pe
lume fragili, cântărind chiar și sub un kilogram.
“Monitorul de oxigenare cerebrală primit cu ajutorul sponsorilor inimoși monitorizează nivelul de
oxigen al sângelul care ajunge la creier și este foarte util în tratamentul nou-născuților cu afecțiuni
cerebrale, dar și digestive sau renale.”, a declarat Dr. Olimpia Petrescu, Șef Secție Neonatologie
Maternitatea Brașov.
Maternitatea din Brasov a avut un numar de 4080 de nasteri în 2015, iar 371 de copii au fost
îngrijiți în compartimentul de terapie intensivă neonatală. Cei mai mici dintre ei, cu vârste
gestaționale pornind de la 24 săptămâni și greutate de 580 de grame, au beneficiat de asistență cu
ajutorul echipamentelor donate de Salvați Copiii. Spitalul din Brașov este cea mai mare unitate de
nivel III din regiune.
„În România, copiii încă mor, pur și simplu pentru că există maternități nepregătite să îi îngrijească
pe prematuri. Țara noastră are una dintre cele mai sumbre statistici privind mortalitatea infantilă
în Europa: o rată de 8 la 1000 de nou-născuţi vii în 2015, din cauze tratabile sau prevenibile. În
demersul nostru avem parteneri care au înțeles că prin donațiile pe care le fac salvează,la propriu,
vieți. Astăzi, datorăm această dotare angajaților BCR, cărora le mulțumim pentru sprijin şi sperăm
să luptăm în continuare împreună, pentru viețile copiilor noștri”, a spus Gabriela Alexandrescu,
Președinte Executiv Salvați Copiii România.
"Banii au fost strânşi printr-un eveniment de Resurse Umane organizat de BCR chiar în Piața
Sfatului din Brașov, prin care 120 de manageri şi-au pus în practică toate abilităţile lor. Managerii
noștri au fost provocați să gestioneze pe viu, în mai puțin de 24 de ore, resurse, oameni, buget,
pentru strângerea de fonduri în sprijinul comunității din Brașov, respectiv dotarea cu mobilier nou
a două grădinițe și achiziționarea acestui aparat medical pentru Maternitatea din Brașov. Suntem
foarte mândri de ceea ce am realizat și vom continua cu siguranţă acest tip de iniţiative", a
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Până acum, datorită investițiilor făcute de Salvați Copiii România, în valoare de 8.700.000 lei, în 37
județe și 67 de maternități, 24.000 de nou-născuți au primit o șansă la viață, pentru că au primit
asistență medicală adecvată.
Pentru că viața unor copii care se luptă să trăiască depinde de investiția pe care o facem în
maternități, Salvați Copiii România lansează un apel către companiile din România de a
direcţiona 20% din impozitul pe profit către o cauză vitală: dotarea cu echipamente a
maternităţilor şi secţiilor de nou-născuţi din România. Persoanele juridice care doresc să sprijine
acest demers pot descărca formularul precompletat cu datele de identificare ale
organizaţiei aici. Trebuie menționat faptul că această cheltuială este deductibilă, costurile pentru
companii fiind zero. Suma direcționată nu poate fi mai mare de cinci la mie din cifra de afaceri și
nu poate depăși 20% din impozitul pe profitul datorat statului, iar plățile trebuie făcute până la 31
decembrie 2016.

----------------------------------------------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.
Despre Banca Comercială Română
Banca Comerciala Romana (BCR), membră a Erste Group, este cel mai important grup financiar din România,
incluzând operaţiunile de bancă universală (retail, corporate & investment banking, trezorerie şi pieţe de capital), precum
şi societăţile de profil de pe piaţa leasingului, pensiilor private si a băncilor de locuinţe. BCR este banca Nr.1 în România
după valoarea activelor (14,4 mld EUR), banca Nr.1 după numărul de clienţi şi banca Nr.1 pe segmentele de
economisire şi creditare. BCR este cel mai valoros brand financiar din România, după gradul de încredere al clienţilor şi
după numărul celor pentru care BCR este principală instituţie cu care fac banking.
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