Companiile din România pot să asigure șansa la viață a nou-născuților
prematuri

05 decembrie 2018: În România, nașterea rămâne discriminatorie: contează maternitatea
unde un copil vine pe lume, pentru ca el să trăiască. Datele arată că 90% dintre copiii
prematuri sau extrem prematuri (sub 32 de săptămâni) supraviețuiesc în țările dezvoltate, iar
în regiunile slab dezvoltate 90% dintre acești copii mor (Raport WHO Born too soon), ceea ce
înseamnă că există o relație cauzală directă între dotarea maternităților și șansa la viață.
Mortalitatea infantilă – capitol negativ al României
Rata mortalității infantile din România rămâne cea mai ridicată pentru Uniunea Europeană, iar
cauzele sunt direct proporționale cu gradul de dotare al maternităților cu aparatură vitală. Este
o concluzie de teren, pe care Salvați Copiii România a identificat-o la capătul a șapte ani de
campanie pentru combatarea mortalității infantile.
Datele sunt în continuare dramatice:


În România, mor de două ori mai mulți nou-născuți înainte de termen (o rată a
mortalității infantile de 7,2 la mie în 2017, potrivit datelor aflate în lucru la INS,
decembrie 2018) decât media europeană, cel mai adesea pentru că maternitățile nu
pot oferi asistență medicală cazurilor severe.



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.
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Ultimul proiect național de dotare a maternităților și secțiilor de terapie intensivă
neonatală datează de mai bine de zece ani, din 2007, timp în care multe dintre aparate
s-au uzat și nu mai pot fi folosite.

Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România: „Când am demarat
programul de reducere a mortalității infantile în 2010, nu știam exact dimensiunile situației.
Foarte repede am înțeles că proporțiile sunt efectiv dramatice și ele țin de incapacitatea statului
de a formula priorități în privința politicilor publice. Și astfel, pentru a suplini de urgență acest
vid al politicilor publice, am început să identificăm soluții financiare, să facem echipe cu medicii,
să lucrăm în comunități, pentru a reuși dotarea maternităților cu aparatură medicală vitală.”
Ce pot face companiile pentru a sprijini activ dotarea maternităților
În ultimii șapte ani, Salvați Copiii România a investit aproape 4 milioane de euro în dotarea a 88
de maternități și secții de nou-născuți din 41 de județe ale țării cu aproximativ 515 echipamente
medicale, care au ajutat la supraviețuirea a peste 42.000 de prematuri.
Numai din fondurile colectate între 2012 și 2017 din direcționarea a 20% din impozitul pe
profit, Organizația Salvați Copiii România a dotat maternitățile din România cu aparatură
medicală necesară salvării copiilor născuți prematur, în valoare totală de 1.679.504 de euro.
„Sunt foarte multe companii care vor să se implice social, iar noi le venim în întâmpinare,
intermediind practic sprijinul, pentru a fi siguri că ajungem la beneficiarii direcți: nou-născuții și
maternitățile din România. Este esențial să lucrăm împreună, pentru că, la urma urmei, scopul
este comun: o societate capabilă să își protejeze copiii”, a adăugat Gabriela Alexandrescu.
Una dintre dotări a fost cea din luna noiembrie 2018, la Spitalul Grigore Alexandrescu din
București.
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„În ultimii 4 ani, Organizația Salvați Copiii și colaboratorii săi au schimbat în mod spectaculos
existența pacienților cât și a personalului secției noastre! Cu ajutorul aparaturii de înaltă
performanță donate, au contribuit esențial la modernizarea secției și implicit la supraviețuirea și
vindecarea mai rapidă a sute de pacienți nou-născuți.”, a subliniat Dr. Ana Maria Brădeanu,
Șeful Secției de terapie intensivă neonatală a Spitalului Grigore Alexandrescu.
Companiile se pot implica în dotarea maternităților, prin sponsorizarea Organizației Salvați
Copiii, potrivit Codului Fiscal, astfel:
- Societățile Comerciale plătitoare de impozit pe profit vor scădea sumele aferente din
impozitul pe profitul datorat, la nivelul valorii minime dintre următoarele: 0,5% din cifra de
afaceri și 20% din impozitul pe profit datorat.
- Microîntreprinderile vor scădea sumele aferente din impozitul pe venit datorat, până la nivelul
valorii reprezentând 20% din impozitul pe venit datorat trimestrial.
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Despre Organizaţia Salvaţi Copiii
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 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
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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 International, 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 28 de ani de activitate, peste 1.750.000 de copii au fost implicați în programele și
campaniile Organizației Salvați Copiii.
-----------------------------------------------
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