Comunicat de presă
Medicii din județul Caraș-Severin vor avea la dispoziție aparatură medicală
adecvată salvării prematurilor

Caraș-Severin, 21 mai 2019: Rata ridicată a mortalității infantile din județul
Caraș-Severin, de 10.4 la mia de copii născuți vii, a determinat Organizația Salvați
Copiii să ia decizia unei intervenții urgente și consistente. Astfel, Spitalul Județean de
Urgență Reșița va primi aparatură medicală vitală, în valoare totală de 97.150 lei, iar
Spitalul Orășenesc Moldova Nouă va fi dotat cu aparatură în valoare de 47.000 lei.
În urma analizei situației și a datelor primite de la medici, Salvați Copiii va dota prioritar cele
două spitale din județul Caraș-Severin: un ecograf și un infuzomat vor ajunge la Spitalul
Județean de Urgență Reșița, iar un incubator de transport va fi donat Spitalului Orășenesc
Moldova Nouă.
“În secția de pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Reșița, în 2018, s-au internat 2.677
de copii. Dintre aceștia, o proporție importantă provine din comunități defavorizate, cu statut
socio-economic scăzut, copii ce frecvent asociază factori de risc (anemie, nutriție deficitară)
și prezintă comorbidități cu potențial evolutiv sever. Acest aspect comportă o semnificație
suplimentară de gravitate în absența unui acces facil la aparatură și echipamente medicale
performante”, a explicat dr. Simona Braicu, Șef Secţie Pediatrie Spitalul Județean de
Urgență Reșița.

Dotarea precară a secțiilor de terapie intensivă neonatală, acolo unde aparatura medicală nu
lipsește cu desăvârșire, pune maternitățile în situații dificile. Se pierde timp prețios pentru
salvarea vieților nou-născuților prematuri în căutarea unui loc liber în maternități superior
dotate, care să asigure supraviețuirea acestora.
Organizația Salvați Copiii România a demarat un plan de urgență, pentru a duce
aparatură medicală esențială acolo unde nevoile sunt imediate: astfel, în 2019, peste 115
aparate vor ajunge la 49 de maternități. Până la sfârșitul anului, numărul total al
maternităților dotate de la începutul programului se va ridica la 96, cu peste 630 de
echipamente medicale.
„Minutele sunt prețioase atunci când e vorba despre un copil născut prematur, iar situația
precară a maternităților din România face ca aceste minute să fie pierdute în căutarea unui
loc liber într-o maternitate care să aibă un incubator disponibil sau un ventilator de suport
respirator. Este nedrept de două ori: pentru acești mici luptători, dar și pentru medicii care
nu pot salva o viață cu mâinile goale. Dotarea secțiilor de terapie neonatală reprezintă o
urgență națională”, a explicat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii
România.
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Dotarea celor două spitale din județul Caraș-Severin este parte a programului complex de
combatere a mortalității infantile.
În ultimii șapte ani, Salvați Copiii România a investit aproximativ patru milioane de Euro în
dotarea a 88 de maternități și secții de nou-născuți din toate județele țării cu 515 echipamente
medicale, care au ajutat la supraviețuirea a peste 42.000 de copii.
„Compartimentul de Neonatologie al Spitalului Orăşenesc Moldova Nouă nu are competența
necesară pentru a îngriji nou-născutul prematur și suntem nevoiți să îi transferăm la o secție
specializată. Cu toții știm cât de prețioasă este sănătatea și viața, iar personalul medical, dar
și pacienții știu și cât este de fragilă. Iar când vorbim de copii, vorbim nu doar de prezent, ci
și de viitor, iar lupta pentru supraviețuire a nou-născutului prematur este foarte grea, mai
ales în lipsa aparaturii medicale performante.
Incubatorul portabil pe care Salvați Copiii l-a donat va aduce siguranță și șanse mărite la o
viață sănătoasă pentru acești copii, în spital, iar la nevoie, și pe perioada transferului. De
aceea vă mulțumim în numele lor și al familiilor lor, dar și în numele personalului medical”,
a declarat Patroi Paul Sebastian, Manager Spitalul Orășenesc Moldova Nouă.
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
„Nașterea continuă să fie discriminatorie, în România. Am cunoscut mame disperate că vor
naște într-o maternitate nedotată sau cu un singur incubator și atunci viața prematurilor
devine o loterie. Dotarea maternităților cu tot ce le trebuie medicilor pentru a–i salva pe
acești copii cu patologii grave este o cauză care trebuie dusă până la capăt și pentru asta e
nevoie de implicare socială și de responsabilitate”, a declarat Amalia Năstase, Ambasador
al Programului Salvați Copiii de Reducere a Mortalității Infantile.
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.
Până pe 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.
Formularele se pot descărca de la www.salvaticopiii.ro/redirectioneaza, iar mai multe
informații despre posibilitatea companiilor de a sponsoriza programul se pot afla la
mara.niculescu@salvaticopiii.ro.
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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

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, 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 de reducere a mortalității infantile,
au fost dotate 88 de maternități cu 515 echipamente, pentru salvarea a 42.000 de prematuri.
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