Șansă la viață pentru fiecare copil: Salvați Copiii duce aparatură medicală performantă
necesară tratării patologiei pediatrice în Spitalul Municipal Gheorgheni
București, 24 februarie 2020:

În România, dreptul la viață al fiecărui nou-născut este

condiționat de maternitatea în care vine pe lume. Astfel, un copil născut prematur sau cu
patologii severe supraviețuiește dacă este născut într-o maternitate dotată cu aparatură
medicală vitală. Salvați Copiii România accelerează programul de dotare a maternităților din
țară și duce la Spitalul Municipal Gheorgheni un perfuzomat, un monitor de funcții vitale și
un pat multifuncțional, în valoare de 5.500 de Euro, echipamente achiziționate cu sprijinul Fox
România.
Aceasta este cea de-a doua dotare pe care Salvați Copiii o face la Gheorgheni și cea de-a treia în
județul Harghita, unde anterior au mai fost donate echipamente și Spitalului Județean Miercurea
Ciuc. În total, 15.654 de Euro au fost investiți în echipamentele donate în județul Harghita.
”Nu există nedreptate mai mare decât discriminarea încă de la venirea pe lume. Un prematur cu
greutate mică sau cu o patologie gravă nu poate supraviețui decât dacă medicii au la dispoziție
aparatură medicală de ultimă generație, iar în multe maternități din țară, realitatea este cu totul
alta și ea înseamnă vieți pierdute.
Salvați Copiii accelerează programul de dotare a maternităților și duce aparatură medicală vitală
acolo unde medicii au nevoie, pentru a-i putea salva pe micuții luptători”, a precizat Gabriela
Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.
Compartimentul pentru nou-născuți din cadrul Spitalului Municipal Gheorgheni are în total 12
paturi, iar aici se nasc anual aproximativ 600 de copii, cu o rată a prematurității de până la 20%.
Cazurile cu patologii grave sau cu greutate mică la naștere, de sub 2.000 de grame, sunt transferate la
alte maternități dotate corespunzător salvării și îngrijirii acestora.
”Patul multifuncțional donat de Salvați Copiii și Fox România se află în salonul de primiri urgențe
de pe secție, împreună cu celelalte echipamente primite, un monitor și un perfuzomat și servesc toate
cazurile de urgență și cazurile de primă sosire pe secția noastră, acest număr fiind în total de
aproximativ 80 de copii pe lună.
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Lampa de fototerapie donată anterior se află montată pe compartimentul de nou-născuți și servește
zilnic aproximativ doi, trei nou-născuți pentru tratarea icterului. Mulțumesc Salvați Copiii și Fox
România pentru timpul acordat studiind situația spitalului nostru”, a precizat Dr. Anamaria Nagy,
șef secție pediatrie din cadrul Spitalului Municipal Gheorgheni.
“Alăturându-se inițiativelor promovate de Salvați Copiii încă din 2018, Fox a donat deja
echipamente medicale extrem de performante, de ultimă generație, îmbunătățind dotarea secțiilor de
neonatologie a unor spitale de referință din București, Călărași și Sighișoara. Toate aceste
echipamente au un rol vital în salvarea nou-născuților prematur și reflectă grija noastră pentru a da
o șansă în plus celor aflați la început de drum în viață. Considerăm că este de datoria noastră ca o
parte din veniturile realizate să se întoarcă către comunitatea care le-a generat. Investind în
aparatura medicală pentru nou-născuți, investim în sănătatea lor, în viitorul nostru ca nație”, a
declarat Dl. Sorin Ichim, Director Marketing Fox România.
Organizația Salvați Copiii România a anunțat demararea unui amplu proiect de dotare a secțiilor
pentru nou-născuți, cu o investiție totală de aproximativ un milion de Euro, în 2020.
În perioada 2012-2019, organizația a reușit să doteze 96 de maternități din toate județele țării, cu
630 de echipamente medicale, în valoare totală de cinci milioane de Euro.
Viața prematurilor depinde de investiția în maternități: 3,5% din impozitul pe venit
Până pe 25 mai, fiecare contribuabil poate descărca Formularul 230 sau Declarația Unică,
precompletate

cu

datele

de

identificare

ale

organizației,

de

la

adresa

www.salvaticopiii.ro/redirectioneaza. Acestea trebuie completate cu datele personale, semnate și
depuse personal la administrațiile financiare sau trimise prin poștă, cu confirmare de primire. Suma
nu trebuie menționată în formular, ea urmând să fie completată de administrația financiară.

Date de context: Rata mortalității infantile a fost în Harghita de 6,5 la mia de copii născuți vii
pentru anul 2018, în condițiile în care media pe țară a scăzut la 6 la mie, potrivit datelor finale ale
Institutului Național de Statistică. Consecință a politicilor publice defectuoase, clivajul care există
între zonele deservite de maternități dotate performant și cele unde secțiile de terapie intensivă sunt
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cronic subdotate se traduce în șansa mică a copiilor născuți prematur sau cu patologii grave de a
supraviețui.
Astfel, dacă în București rata mortalității infantile a coborât la 3,3 la mie, Tulcea are o rată de 14,7 la
mie, peste dublul mediei naționale. O discrepanță dramatică se observă și între urban și rural: în
Botoșani, de pildă, rata mortalității infantile în rural este de trei ori mai mare decât la oraș, unde
mamele au acces la servicii medicale constante.
Potrivit centralizării INS, sunt județe în care mortalitatea infantilă este și de cinci ori mai mare față
de altele, unde șansa la viață a copiilor născuți prematur sau cu patologii severe este mult mai bună.
Județele cu cea mai dramatică rată a mortalității infantile:


Tulcea – 14,7 la mia de copii născuți vii



Botoșani – 12 la mia de copii născuți vii



Sălaj – 11,1 la mia de copii născuți vii

Județele unde șansa la viață este optimistă:


Dâmbovița – 3 la mia de copii născuți vii



Ilfov – 4 la mia de copii născuți vii



București – 3,3 la mia de copii născuți vii

Pentru mai multe informații:
Persoana de contact: Ștefania Mircea, Coordonator Program de Reducere a Mortalității Infantile, Salvați Copiii România,
stefania.mircea@salvaticopiii.ro | 0751.010.533 | www.salvaticopiii.ro
Despre Organizaţia Salvaţi Copiii: 30 de ani
De 30 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 societatea și autoritatea publică, în beneficiul superior al copilului.
În 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.
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. În același timp, 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. În cei 30 de ani de activitate, peste 2.200.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile
Organizației Salvați Copiii.
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