Salvați Copiii dotează Spitalul Județean de Urgență Bacău cu aparatură medicală destinată
salvării prematurilor
Rata mortalității infantile în județ, mai ridicată decât media pe țară

Bacău, 11 octombrie 2017: Secția de neonatologie a Spitalului Județean de Urgență Bacău va
beneficia de aparatură medicală performantă, necesară salvării copiilor născuți prematur, în urma
donației în valoare de aproximativ 30.000 de euro făcute, miercuri, de Organizația Salvați Copiii
România. Astfel, medicii din Bacău, județ unde rata mortalității infantile este sensibil mai ridicată
decât media pe țară (pentru 2016: 8,5 la mia de copii născuți vii, față de 7,3, media pe țară) vor avea
la dispoziție un incubator performant, în valoare de 17.600 de euro, trei monitoare de funcții vitale,
în valoare de 6.300 de euro și două lămpi de fototerapie, în valoare de 5.700 de euro.
Dr. Camelia Husac, șef secție Neonatologie, a vorbit despre șansa pe care tehnologia o aduce
neonatologiei, de a trata cu succes patologii complexe: ”O parte din nașteri sunt cu patologie,
rezultând nou-născuți prematuri sau cu diverse afecțiuni ce necesită îngrijire în terapie intensivă.
Tratamentul acestor copii este foarte complex și necesită, pe lângă medicație, și aparatură foarte
sofisticată. Performanțele în anii noștri nu se pot realiza decât cu echipamente performante și
personal excepțional. Mulțumim Organizației Salvați Copiii pentru grija permanentă ce o poartă
celor mici și mulțumim și celor care donează prin intermediul lor.”
Maternitatea, care deservește județele Bacău și Vrancea, a mai fost dotată în 2014 cu două monitoare
de funcții vitale și un pulsoximetru, în valoare de 7.000 de euro. În 2016, aici s-au născut 3.476 de
copii, dintre care 720 au necesitat terapie intensivă.
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.
Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România, a vorbit despre prioritatea
de a reduce rata mortalității infantile, cea mai ridicată din Uniunea Europeană: ”În șase ani de când
Salvați Copiii derulează acest amplu program de combatere a mortalității infantile, progresele au
devenit vizibile. De la 10,1, cât era în 2010, mortalitatea infantilă a ajuns la o rată de 7,3, anul
trecut, dar avem în față un drum încă lung, pentru că în continuare ne confruntăm cu decese ale
copiilor născuți prematur, din cauze care ar fi putut fi tratabile. Dotarea maternităților cu
aparatură medicală, care să îi ajute pe medici să îi țină în viață și să îi îngrijească pe acești copii
mai vulnerabili este o prioritate care ar trebui asumată de orice guvernare responsabilă”.
Donația este parte a amplului program pe care Organizația Salvați Copiii România îl derulează în
beneficiul maternităților, din anul 2012. Numai în 2017, Salvați Copiii a dotat 38 de maternități
din 32 de județe, cu echipamente medicale în valoare totală de 700.000 de euro. În cei șase ani
de când organizația a transformat într-o prioritate salvarea copiilor născuți prematur, prin dotarea
maternităților, trei milioane de euro au fost investite pentru achiziționarea de aparatură medicală
indispensabilă. Progresul este încurajator: în cei șase ani, rata mortalității infantile a ajuns la 7,3 la
mie, în 2016, față de 10,1 la mia de nou-născuți vii, cât era în 2010.
Amalia Năstase, ambasador Salvați Copiii România: "Sunt alături de Salvați Copiii de la
începutul programului de dotare a maternităților cu tot ceea ce este necesar salvării copiilor născuți
prematur. Am văzut cum medicii fac miracole dacă au la îndemână aparatura medicală care să
ajute trupurile atât de fragile ale acestor copii să se dezvolte. Rămân alături de cauza Salvați Copiii
și sunt recunoscătoare tuturor celor care vor să se implice. E crucial să continuăm dotarea
maternităților, iar companiile ne pot ajuta, prin simpla redirecționare a 20% din impozitul pe
profit.”
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 2017.

----------------------------------------------Despre Organizaţia Salvaţi Copiii
Salvați Copiii este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică,
neafiliată politic său 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, 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.

Persoană de contact:
Coordonator comunicare şi Strângere de Fonduri
Alexandra Boeriu / 0744.360.446 / alexandra.boeriu@salvaticopiii.ro

