Salvați Copiii România dotează secția de Terapie Intensivă neonatală a maternității
Spitalului Universitar de Urgență București: un sistem de hipotermie controlată
reduce considerabil riscurile neurologice
București, 17 mai 2021: Rata nașterilor premature a fost sensibil mai mare (14%) la
maternitatea Spitalului Universitar de Urgență București (SUUB) față de media națională
(9-10%), în anul 2020, chiar în condițiile în care pandemia a generat o scădere a numărului
total de internări. Foarte multe mame provin din grupe populaționale vulnerabile:
nediagnosticarea unor boli materne asociate sarcinii, incidența crescută a infecțiilor
antenatale, a malformațiilor congenitale intrauterine nedepistate și a bolilor genetice, în lipsa
controlului medical regulat, cresc riscul nașterilor cu probleme și acutizează nevoia de
aparatură medicală performantă.
Organizația Salvați Copiii România dotează secția de Terapie Intensivă neonatală a SUUB cu
un dispozitiv UNIQUE + CFM - un sistem de hipotermie controlată pentru nou-născut,
monitorizare continuă EEG și modernizarea rețelei de oxigen, în valoare totală de 64.500 de
euro.
Maternitatea SUUB are 10 locuri de terapie intensivă și alte 10 locuri de prematuri, pentru îngrijirea
nou-născuților cu vârste de gestație foarte mici sau cu afecțiuni grave, ce necesită suport
cardiorespirator, mulți dintre aceștia fiind transferați de la alte maternități din țară.
Doctorul Adriana Dan, șeful Secției de Neonatologie, a declarat: „Nașterea unui copil prematur
este o dramă pentru familie, pentru că, fără ajutor medical prompt și adecvat, acești copii pot să nu
supraviețuiască. Prematuritatea este însă și o problemă de sănătate publică importantă, fiindcă are
un impact pe termen lung asupra calității vieții copilului, crește cererea de servicii medicale,
influențează integrarea în școală și generează costuri medicale importante individuale și pentru
societate”.
Suferința hipoxică perinatală, care poate afecta nou-născuții, indiferent de vârsta de gestație și
greutate, cauzează distrugerea substanței cerebrale și, dacă nu conduce la deces, stă la baza unor
handicapuri majore ale copilului. Câteva minute de hipoxie cerebrală pot să însemne o copilărie
petrecută în spitale de recuperare. De astăzi, medicii Spitalului Universitar de Urgență București vor
avea la dispoziție tehnologia care permite o răcire corporală controlată la copiii cu hipoxie la
naștere, ceea ce va reduce afectarea neurologică.
Prof. Univ. Dr. Florin Cătălin Cîrstoiu, Managerul Spitalului Universitar de Urgență
București: „În anul 2021, la Spitalul Universitar de Urgență București au fost 711 de naşteri,
dintre care 76 de nou-născuţi prematur, iar 78 dintre bebeluși au fost spitalizaţi în Terapie
Intensivă. Secţia de Neonatologie a SUUB este clasificată ca maternitate de grad III , având
capacitatea de a acorda îngrijiri medicale înalt calificate pentru orice fel de patologie neonatală.
Aici am avut și avem personal bine instruit, medici devotaţi care fac tot ce știu și pot pentru
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salvarea vieţii celor mai mici pacienţi. Mulţumim Salvaţi Copiii pentru ajutorul pe care ni-l oferă și
ne dorim ca împreună să putem salva cât mai multe vieţi”.
Mortalitatea infantilă rămâne un capitol sumbru pentru România, menținând țara noastră pe primele
locuri în Uniunea Europeană, cu o rată a mortalității infantile ridicată (5,8‰). Aproape 10% din
nașterile din România provin de la mame adolescente, ceea ce duce la o rată mare a nașterilor
premature și la o creștere a factorilor de risc în primii ani de viață.
Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România, a atras atenția asupra
necesității intensificării eforturilor pentru întărirea sistemului medical: „Vom accelera programul
de echipare a secțiilor de pediatrie și de terapie intensivă neonatală, pentru că subfinanțarea
cronică, problemele sistemice s-au acutizat în această perioadă. Fondurile provenite din
redirecționarea unei cote parte din impozitul pe venit sunt esențiale pentru copiii care au nevoie de
intervenție medicală”.
În condițiile în care criza sanitară a vulnerabilizat suplimentar secțiile de pediatrie și de terapie
neonatală, Salvați Copiii România va intensifica dotarea acestora cu aparatură medicală vitală, în
urma solicitărilor directe primite de la medici. Toți cei care doresc să se implice în efortul
organizației o pot face trimițând formularul de redirecționare a 3,5% din impozitul pe venit la
adresa sustinator@salvaticopiii.ro. Termenul limită de depunere este 25 mai, iar formularul se poate
descărca de aici: www.salvaticopiii.ro/redirectioneaza.

INTERVENȚIA SALVAȚI COPIII PENTRU ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚII SPITALELOR
ȘI PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII MAMEI ȘI COPILULUI ÎN ROMÂNIA
În cadrul programului național de reducere a mortalității infantile, în 10 ani de campanie, au fost
investite aproximativ 6 milioane de Euro în dotarea a 100 de maternități, secții de nou-născuți
și secții de pediatrie din toate județele țării, cu peste 830 de echipamente medicale, care au ajutat
la supraviețuirea a peste 100.000 de copii.
Pentru susținerea sistemului medical, în urmă cu un an, Salvați Copiii România a creat Fondul de
urgență pentru echiparea spitalelor, astfel încât acestea să poată gestiona cazurile de Covid-19,
respectiv pentru a proteja medicii și pacienții. Organizația a reușit să identifice resurse financiare și
furnizori de aparatură și echipamente medicale, pentru ca medicii să primească cât mai rapid
sprijinul cerut. Într-o primă etapă, aceea a intervenției urgente, Organizația Salvați Copiii a dotat
prioritar spitalele cu echipamente de protecție pentru medici, în următoarele luni fiind vitală
achiziția de aparatură medicală performantă, mai ales pentru secțiile de terapie neonatală, care
îngrijesc nou-născuții cei mai vulnerabili: prematurii și cei cu patologii complexe.
Implicată activ în domeniul sănătății copiilor din România, Salvați Copiii a decis ca în anul 2021 să
intensifice dotarea maternităților și secțiilor de pediatrie cu echipamente medicale performante,
respectiv dezvoltarea de programe suport la nivelul comunităților rurale defavorizate prin facilitarea
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accesului la servicii socio-medicale și educaționale pentru mame tinere, gravide, gravide minore și
copii 0-5 ani.
Amalia Năstase, ambasador al campaniei, a vorbit despre mecanismul pe care fiecare dintre noi îl
are la îndemână, pentru a salva viața prematurilor: „Dotarea cu echipamente moderne a
maternităților conduce neîndoielnic la diminuarea semnificativă a ratei mortalității infantile, așa
cum s-a înregistrat în ultimii ani. Salvați Copiii face un lucru minunat, dincolo de intervenția
concretă și consistentă: ne învață cum să ajutăm. Mecanismul de redirecționare a 3,5% din
impozitul pe venit este la îndemâna fiecăruia dintre noi, iar cei de la Salvați Copiii știu cum să
convertească acest procent în vieți salvate”.
Pe sprijinul Salvați Copiii și, implicit, al mecanismului de redirecționare a 3,5% din impozitul pe
venit se bazează spitale din zone cheie ale țării cu flux mare de pacienți, după cum urmează:
•
•
•
•
•
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•
•
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•

Spitalul Orășenesc Rupea, Brașov - lampă fototerapie, bilirubinometru transcutanat,
cântar electronic cu taliometru încorporat, analizor hematologie
Spitalul Municipal dr. Aurel Tulbure Făgăraș, Brașov - monitor funcții vitale portabil,
pulsoximetru, incubator închis, lampă de fototerapie
Maternitatea Spitalului Județean de Urgență Mavromati, Botoşani - ventilator
performant
Spitalul Municipal Dorohoi, Botoșani - bilirubinometru, 2 lămpi de fototerapie, 2 mese
radiante
Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu” Maternitatea Polizu, București - dotarea și modernizarea Secției Clinice ObstetricăGinecologie (4 săli de travaliu, 2 săli de pretravaliu, lăuzie imediată, 2 rezerve de terapie
intensivă pentru lăuze post operație cezariană)
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu, București - stație
centrală, 4 monitoare, 4 pompe de perfuzie, 8 injectomate
Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, Cluj - dispozitiv CPAP, incubator
Spitalul Municipal Medgidia, Constanța – incubator, 2 lămpi de fototerapie, 2 monitoare
funcții vitale, bilirubinometru, 2 injectomate
Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, Dâmbovița – ventilator neonatal
Spitalul Orășenesc Tg. Bujor, Galați - ecograf, aspirator ginecologic pentru asistarea
nașterilor, bilirubinometru, lampă pentru fototerapie cu radiometru
Spitalul Municipal Gheorgheni, Harghita - mobilier, ecograf, troliu de urgență, pat
multifuncțional
Maternitatea Spitalului Județean Deva, Hunedoara - 4 pulsoximere, 2 lămpi de
fototerapie, bilibed, masă de resuscitare, resuscitator, neopuff
Centrul Regional de Terapie Intensivă Neonatală, Iași - aparat de hipotermie
generalizată
Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți - renovarea și dotarea
secției de neonatologie cu mobilier (paturi, dulap, troliu, pat de examinare) și echipamente
performante
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Spitalul Municipal Câmpina, Prahova – 2 pulsoximetre portabile, ventilator, 4 lămpi
fototerapie, aparat de analiză a gazelor sangvine, organizator materiale sanitare, dulap
pentru aparatură de urgență
Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara - ecograf
Spitalul Clinic Județean de Urgență “Pius Brînzeu” Timișoara -5 monitoare de funcții
vitale, 5 pulsoximetre, ecograf neonatal, 3 aparate CPAP, 2 ventilatoare, 1 aparat hipotermie
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu Timișoara – audiometru.

Contact Salvați Copiii România:
Ștefania Mircea, Coordonator program, stefania.mircea@salvaticopiii.ro, tel. 0745.375.148.
____________________________
Despre Organizaţia Salvaţi Copiii:
De 31 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 societate și autoritatea publică, în beneficiul
copilului. În cele peste 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. 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 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. Peste 2.570.000 de copii
au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.
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