O șansă la viață pentru copiii cu patologii grave: Organizația Salvați Copiii și Libris donează
aparatură medicală necesară Spitalului Clinic Județean de Copii din Brașov

Brașov, 9 mai 2017: Spitalul Clinic Județean de Copii din Brașov, unde sunt îngrijiți anual peste 900
de copii cu patologii grave, cum este insuficiența de organe, va avea la dispoziție aparatură medicală
necesară, în valoare de 24.500 de euro, datorită donației făcute de Organizația Salvați Copiii România,
cu sprijin Libris.ro, în programul de combatere a mortalității infantile.
Spitalul Clinic Județean de Copii din Brașov deservește atât județul Brașov, cât și județele Covasna și
Harghita, iar o mare parte din aparatura medicală depășește 30 de ani de când este folosită. Astfel,
Organizația Salvați Copiii România și Libris Brașov au decis să sprijine efortul medicilor, prin punerea
la dispoziția acestora a patru monitoare funcții vitale, patru injectomate și patru pulsoximetre, de care
spitalul avea nevoie.
”Atunci când avem de-a face cu patologii grave, aparatura medicală adecvată unei intervenții rapide
și funcționale este, pur și simplu, o șansă în plus pentru salvarea acestor copii. Este crucial că medicii
să aibă la îndemână instrumentarul care ajută în intervenția imediată și în monitorizarea funcţiilor
vitale ale pacienților”, a spus Dr. Maria Mitrică, Șef de secție la Spitalul Clinic Județean de Copii
din Brașov.
În ultimii trei ani, Salvați Copiii a mai dotat și Spitalul de Obstetrică și Ginecologie ”Dr. Ioan Aurel
Sbârcea” din Brașov, cu un monitor de oximetrie cerebrală, un monitor electroencefalograf, un
ventilator de suport respirator, un incubator performant și alte echipamente.
”Sunt deja șase ani de când Salvați Copiii România derulează un amplu program de reducere a
mortalității infantile, a cărei rată plasează țara noastră pe primul loc din Uniunea Europeană. Este un
efort imens, pentru că trebuie să intervenim pe mai multe paliere, de la accesul la servicii medicale în
rural până la dotarea maternităților și secțiilor speciale cu aparatură medicală fără de care acești
copii nu pot fi salvați. Așa am adăugat programului acest palier al secțiilor de pediatrie, unde timpii
de intervenție sunt cruciali pentru că medicii să îi poată salva pe copii”, a explicat Gabriela
Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.

Libris Brașov s-a alăturat proiectului Salvați Copiii de reducere a ratei mortalității infantile în România
din decembrie 2014, metoda pusă la dispoziția utilizatorilor fiind una foarte simplă. La fiecare
comandă plasată pe Libris.ro, acestora li se oferă opțiunea de a dona pentru Salvați Copiii 1 leu, 3 lei, 5
lei, 10 lei sau o altă sumă. De la an la an s-a observat o creștere în media donației, ajungând în 2017 la
3,17 lei, însă cea mai mare donație, de 350 lei, a venit din județul Argeș. Până acum, sumele donate au
fost folosite pentru echiparea Spitalului de Copii Sfânta Maria Iași, Spitalului de Obstetrică
Ginecologie ”Ioan Sbârcea” Brașov, Maternității Filantropia din București și Maternității ”Dominic
Stanca” Cluj-Napoca.

”Fiecare dotare pe care o realizăm în acest parteneriat cu Salvaţi Copiii este o bucurie pe noi, cei de
la Libris, dar şi o lecţie de viaţa pe care ne-o dau, luna de luna, clienţii noştri. Am înţeles, cu toţii, că
este important să credem că stă şi în puterea noastră să facem mai bună şi mai frumoasă lumea în
care trăim, dar şi acţionam ca atare! Peste 200.000 de clienţi Libris au avut încredere în proiectul
propus de noi, în Libris şi în Salvaţi Copiii şi, datorită lor, mii de copii aflaţi în dificultate au o şansă
în plus la viaţă. Faptul că am reuşit, o librărie online şi oamenii care cred în ea, să colectăm 145.000
de euro cu care să dotăm unităţi medicale importante din România ne dă speranţă", a declarat Laura
Țeposu, Director Dezvoltare Libris.
”Este deja a cincea dotare pe care Salvaţi Copiii o face împreună cu Libris.ro. Dincolo de faptul că
secțiile pentru copii primesc aparatură medicală vitală pentru salvarea pacienților, o reușită a acestui
demers este responsabilizarea unor oameni aparte - cititorii. Suntem extrem de bucuroși că
solidaritatea se manifestă și că, împreună, putem contribui la salvarea vieților acestor copii”, a
declarat Amalia Năstase, ambasador a programului de reducere a mortalității infantile.

Pe parcursul anului 2017, echipamente performante vor ajunge în 33 de maternităti, din orașele:
București (4 unități medicale), Timișoara, Craiova, Mangalia, Deva, Iași, Bicaz, Târgu Neamț, Roman,
Pitești, Caransebeș, Bârlad, Târgu-Mureș, Buzău, Brașov, Gura Humorului, Rădăuți, Botoșani,
Călărași, Râmnicu Vâlcea, Buftea, Bacău, Baia Mare, Tulcea, Drobeta Turnu Severin, Satu Mare,
Oradea, Zalău, Caracal, Sibiu, Salvați Copiii alocând un buget total de 2,4 milioane lei pentru acestea.

Toți cei care doresc să sprijine această cauză pot descărca formularele 230 și 200, precompletate cu
datele de identificare ale organizaţiei, de la adresa http://salvaticopiii.ro/doilasuta/. Acestea trebuie
completate cu datele personale, semnate şi depuse personal la administraţiile financiare sau trimise
prin poştă, cu confirmare de primire, până la data de 25 mai 2017. Suma nu trebuie menţionată în
formular, ea urmând să fie completată de administraţia financiară.

---------------------------------------------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 Internaţional, 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 Libris.ro
Libris.ro este cea mai mare librărie online din România, ce pune la dispoziția cititorilor o ofertă de peste 100.000 de titluri
în limba română și în limba engleză, jocuri, muzică și filme.
Libris.ro asigură transport gratuit prin curier, la orice comandă de peste 30 de lei și este magazinul online cu cea mai mică
taxă de transport din România, pentru coletele sub această valoare, de doar 4,99 lei.
Libris.ro este divizia online a Libris SRL, societate cu 25 ani de experiență în domeniul distribuției de carte.
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