Salvați Copiii, alături de clienții Libris, donează echipamente vitale în valoare de 105.000
de Euro Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș

Târgu Mureș, 1 aprilie 2019: Peste 100.000 de clienți ai librăriei online Libris au donat pentru Salvați Copiii în
cadrul proiectului de strângere de fonduri în beneficiul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și
Transplant Târgu Mureș. Suma strânsă în urma donațiilor a fost utilizată integral de către Salvați Copiii
pentru achiziția unui aparat de ventilație Maquet Servo-U și a unui monitor Spectrum M4, în valoare de
105.000 de Euro.
În România se nasc anual 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 aici peste 3.600 de copii, dintre care peste 500 de nounăscuți în urgență.
Numărul mare de intervenții chirurgicale dificile realizate la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare
și Transplant Târgu Mureș – cele mai multe din țară – a determinat Organizația Salvați Copiii, alături de
Libris, să se implice în dotarea Centrului cu aparatură medicală performantă de primă necesitate.
„Clinica de la Târgu Mureș este un pilon fundamental în ceea ce privește patologia cardiacă a nou-născuților.
Aici ajung nou-născuți din întreaga țară, care au nevoie de intervenție medicală promptă. Am lucrat cu
medicii – o echipă formidabilă, care s-a dezvoltat de la an la an – pentru a putea aduce în clinica de chirurgie
cardiacă aparatura medicală de care ei au nevoie, pentru a-i îngriji pe cei mai vulnerabili, nou-născuții cu
malformații cardiace. Performanțele de la Târgu Mureș sunt remarcabile și dotarea acestei clinici reprezintă
o prioritate vitală pentru România. Mizăm pe parteneriatul cu medicii, pentru a-i salva pe micuții noștri
luptători.”, a precizat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.
„Aparatele de ventilație fac parte din categoria echipamentelor esențiale, care susțin funcții vitale într-o
reanimare. Date fiind vârsta și patologia pacienților din secție, era nevoie de un aparat de ventilație
performant care să asigure un tratament cât mai adecvat și, pe cât posibil, lipsit de efecte secundare sau
complicații. Prin precizia lui (< 2 ml per respirație) și prin posibilitățile sale de tratament, acest aparat ne
permite să îngrijim optim pacienți foarte fragili, cum sunt nou-născuții la care, după intervenția chirurgicală
trebuie lăsat toracele deschis câteva zile.”, a explicat prof. dr. Horațiu Suciu, șeful Clinicii de chirurgie
cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș.
Dotare realizată cu sprijinul clienților librăriei online Libris
Dotarea de la Târgu Mureș este cea de-a noua realizată în cadrul parteneriatului dintre Libris și Salvați Copiii.
Clienții librăriei online au opțiunea să adauge în coșul de cumpărături o sumă la alegere, direcționată integral
către Salvați Copiii. În cei patru ani de la inițierea parteneriatului Salvați Copiii – Libris, clienții librăriei au
donat în total 320.000 de Euro, donația medie crescând de la 3,14 lei la 4,72 lei.
„O societate preocupată de sănătatea fizică și emoțională a membrilor săi este o societate preocupată de
viitor. Faptul că 100.000 de clienți Libris au reușit, în 10 luni de zile, să strângă suma de 105.000 de Euro
pentru a ajuta la această dotare este impresionant. Acești oameni interesați de lectură, atenți la ceea ce se
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întâmplă în jurul lor și conștienți că schimbarea o susține fiecare dintre noi, puțin câte puțin, ne fac să privim
cu încredere spre viitor. Le mulțumim pentru că s-au raliat demersului nostru și al Salvați Copiii și pentru că
împreună am reușit să achiziționăm echipamente care, la propriu, salvează vieți.”, a declarat Virgil Oniță,
Director General Libris.
Secția de anestezie și terapie intensivă a Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant
Târgu Mureș și cea de neonatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș acționează
complementar în tratarea afecțiunilor cardiace complexe. Astfel, mulți bebeluși născuți la Târgu Mureș sau în
alt centru din țară sunt diagnosticați, tratați și urmăriți preoperator în Secția de neonatologie a Spitalului
Clinic Județean de Urgență, urmând a fi transferați pentru operație și terapie postoperatorie la Secția ATI a
Institutului. Diagnosticul prenatal, tot mai eficient în ultima vreme, determină tot mai multe mame să decidă
să nască la Târgu Mureș, pentru a putea oferi copilului lor îngrijirea optimă, imediat după naștere.
Solidaritatea – soluția pe termen lung pentru investiția în viață
Prin solidaritatea persoanelor fizice și a companiilor, care au utilizat mecanismele de donație online, prin
sms, direct debit, 2% din impozitul pe venit, 20% din impozitul pe profit, Salvați Copiii poate susține în
continuare activitatea medicilor de la Târgu Mureș și va dona, de asemenea, echipamente performante
Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș – Secția neonatologie. Aici vor ajunge un aparat de
ventilație non-invazivă, un ventilator și un bilirubinometru, în valoare de 44.900 de Euro.
Totodată, organizația face o investiție pentru salvarea nou-născuților de la Spitalul Clinic Județean Târgu
Mureș – secția neonatologie, donând o masă radiantă în valoare de 10.500 de Euro.
Anterior, a mai fost donată celor două secții aparatură performantă în valoare de 154.000 de Euro.
„Avem prematuri cu patologii complexe, pentru care orice minut de întârziere în intervenție poate fi fatal. O
secție dotată cu tot ceea ce este necesar este una în care medicii pot garanta cea mai bună îngrijire și
recuperare a micuților care se nasc înainte de termen.”, a spus conf. Dr. Manuela Cucerea, șef Secție
Neonatologie Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.
„Îngrijirea copiilor nou-născuți bolnavi este un privilegiu, dar este în același timp un proces care necesită un
bun management al problemelor financiare. În ultimii trei ani, colaborarea Secției noastre cu Organizația
Salvați Copiii a făcut posibilă oferirea de îngrijiri medicale speciale pentru copiii nou-născuți bolnavi, dar și
pentru screening malformativ al pacienților nou-născuți asimptomatici.”, a spus Dr. Laura Suciu, șef Secție
Neonatologie Spitalul Clinic Județean Târgu Mureș.
Organizația Salvați Copiii va continua să atragă atenția asupra efortului pe care îl depun medicii în salvarea a
mii de vieți în cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș, unde mai
este nevoie, potrivit solicitărilor medicilor, de un sistem de radiologie digital, al cărui preț estimativ este de
175.000 de Euro.
În prezent, radiografiile în terapie intensivă se fac prin metoda "clasică", pe film. Un sistem de imagistică
digitală ar permite: o expunere mult redusă la radiații, obținerea mult mai rapidă (practic instant) a
imaginilor, o calitate mult îmbunătățită a imaginilor, stocarea pe termen lung (importantă, de vreme ce
acești copii suferă multiple internări și intervenții).
Salvați Copiii România a identificat, de-a lungul celor șapte ani de campanie pentru reducerea mortalității
infantile, mecanisme de finanțare care să acopere componenta de intervenție, pentru că salvarea vieților
copiilor născuți prematur este o urgență.
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Viața prematurilor depinde de investiția în maternități: 3,5% din impozitul pe venit - în cazul persoanelor
fizice, respectiv 20% din impozitul pe profit - în cazul companiilor.
Până la 31 iulie, fiecare contribuabil poate depune Formularul 230 sau Declarația Unică, precompletate cu
datele de identificare ale organizației, la administrația financiară de care aparține cu domiciliul. Totodată,
companiile care plătesc impozit pe profit pot sponsoriza cu maxim 20% din impozitul pe profit datorat anual,
dar nu mai mult de 0,5% din cifra de afaceri, iar microîntreprinderile cu maxim 20% din impozitul pe venit
datorat trimestrial.
Formularul 230 și Declarația Unică se pot descărca de pe www.salvaticopiii.ro/redirectioneaza, iar mai multe
informații despre sponsorizarea din partea companiilor / microîntreprinderilor se pot afla de la
mara.niculescu@salvaticopiii.ro.
„Fiecare dintre noi este parte a schimbării în bine, iar atunci când gesturile bune vin împreună, rezultatul e o
societate mai bună pentru toți. Eu sunt extrem de recunoscătoare Organizației Salvați Copiii România, pentru
că m-a învățat să ajut, să mă implic în cauza copiilor născuți prematur. De aceea este foarte important să ne
implicăm în redirecționarea impozitului pe venit pentru că fiecare gest contează, iar companiile pot susține
cauza noastră informând angajații despre această posibilitate.”, a precizat Amalia Năstase, Ambasador al
Campaniei de Reducere a Mortalității Infantile Salvați Copiii.
__________________________
Persoană de contact:
Ștefania Mircea
Coordonator Program de Reducere a Mortalității Infantile, Salvați Copiii România
stefania.mircea@salvaticopiii.ro | 0751.010.533 | www.salvaticopiii.ro
Despre Clinica de chirurgie cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare
și Transplant Târgu Mureș
Din 1996, la Târgu Mureș există o secție de cardiologie pediatrică - singura din țară, până astăzi. De trei ani a
fost demarat și un program de cardiologie intervențională prin care se pot face corecții ale unor afecțiuni
cardiace fără intervenție chirurgicală, inclusiv în urgență. Acesta este singurul centru din țară care oferă
diagnostic și tratament de specialitate, inclusiv urgențe neonatale și unde există gardă permanentă pe toate
specialitățile, acoperită de medici specializați în această patologie. În anul 2013 au fost efectuate 320 de
operații, în 2014 au fost efectuate 293 de operații, în 2015 au fost efectuate 323 de operații, în 2016 au fost
efectuate 317 operații, iar în 2017 au fost efectuate 283 de operații.
Aproximativ 20% din pacienții tratați în secția de cardiologie pediatrică sunt nou-născuți (au mai puțin de o
lună), din care majoritatea reprezintă urgențe medicale și peste 60% au vârsta sub un an (din care o
majoritate reprezintă, de asemenea, urgențe medicale). Din 2004 a fost înființat un Compartiment de
Anestezie și terapie intensivă pediatrică și neonatală, dedicate exclusiv îngrijirii copiilor cu malformații
cardiace. Acest compartiment cuprinde 11 paturi de terapie intensivă și două săli de operații. Centrul de la
Târgu Mureș activează în regim 24/7, inclusiv pentru urgențe.
Despre Libris
Fondat în 2009, Libris este o afacere 100% românească și cea mai mare librărie online din România. Peste
120.000 de titluri de carte stau la dispoziția cititorilor pe Libris.ro, alături de jocuri pentru copii, board games,
muzică, filme și cadouri.
Din decembrie 2014, Libris s-a alăturat Organizației Salvați Copiii în proiectul de reducere a mortalității
infantile din România. Ne-au fost alături până acum, din 2014, de când am pornit acest parteneriat cu Salvați
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Copiii, peste 350.000 de clienți, donațiile însumând 320.000 de Euro. Donații au fost făcute la: Spitalul Clinic
Filantropia din București, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii
”Sfânta Maria” din Iași, Spitalul de Obstetrică și Ginecologie ”Dr. Ioan Aurel Sbârcea” din Brașov, Spitalul
Clinic Județean de Copii din Brașov, Maternitatea Polizu din București, Spitalul Județean de Urgență din Alba
Iulia și Spitalul Județean de Urgență Târgu Mureș.
Despre Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
Secția Clinică de Neonatologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș este Centru
Regional (de excelență) pentru îngrijiri perinatale începând cu anul 2004. De asemenea, secția a fost centru
pilot în cadrul programului guvernamental româno-elvețian RoNeoNat, ceea ce a implicat îngrijirea nounăscuților cu risc, în special a prematurilor cu vârstă gestațională sub 32 de săptămâni din regiunea arondată
și majoritatea nou-născuților cu malformații de cord critice din România pentru îngrijiri preoperatorii. Secția
de Neonatologie are un număr de 65 de paturi, din care 10 în Compartimentul de Terapie Intensivă și 15 în
Compartimentul Prematuri. În anul 2018 au fost 2.100 de nașteri, dintre care 250 prematuri, 300 de cazuri în
terapie intensivă și 49 de nou-născuți cu malformații congenitale cardiace severe.
Despre Spitalul Clinic Județean Târgu Mureș
Secția de Neonatologie a Spitalului Clinic Județean Mureș are un număr de 35 de paturi de nou-născuți,
dintre care 5 paturi sunt de Terapie Intensivă Neonatală și 30 de paturi sunt în saloanele mamă-copil nounăscut, respectiv saloanele Rooming In. În anul 2018 și până în februarie 2019, au fost internați în Secție
1.643 de copii nou-născuți, dintre care 89 prematuri.
Despre 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 România și-a asumat din 2010 o contribuție importantă pentru reducerea mortalității infantile
în România printr-un program amplu, la nivel național, desfășurat prin mai multe componente care vizează,
deopotrivă, dotarea maternităților cu echipamentele medicale necesare îngrijirii copiilor născuți prematur,
dezvoltarea rețelelor specializate de suport pentru mame și copii la nivelul comunităților rurale, pregătirea
cadrelor medicale și implicarea specialiștilor în îmbunătățirea politicilor publice și a serviciilor privind
sănătatea mamei și copilului. În cadrul campaniei au fost dotate 88 de maternități cu 515 echipamente,
pentru salvarea a 42.000 de prematuri.
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