În România sunt 300 de locuri pentru terapie intensivă neonatală, jumătate din cât e nevoie
Maternitatea de la Spitalul Județean Târgoviște solicită ridicarea la gradul trei

Târgoviște, 26 octombrie 2017: Secția de neonatologie a Spitalului Județean de Urgență
Târgoviște va avea, începând de joi, un ventilator de suport respirator în valoare de 23.500
de euro, în urma donației făcute de Organizația Salvați Copiii România, în cadrul
programului de reducere a mortalității infantile. La Spitalul Județean de Urgență din
Târgoviște s-au născut, în 2016, 2.074 de copii, dintre care 236 prematuri, iar 287 având
nevoie de îngrijiri în terapie intensivă. Cu toate că maternitatea este de grad doi, niciun
nou-născut cu patologii grave nu a fost transferat către o altă unitate spitalicească
superioară, pentru că nu au existat locuri disponibile, ceea ce pune problema transformării
acestei maternități într-una de grad trei. În prezent, maternitatea a solicitat ridicarea în
grad, dar Ministerul Sănătății nu a luat, încă, nicio măsură.
România se confruntă cu o incapacitate gravă de a răspunde nevoilor de îngrijire neonatală: deși
necesarul ar fi de 600 de locuri în terapia intensivă neonatală (30 de locuri la un milion de
locuitori), sunt asigurate doar aproximativ 300 de locuri, reprezentând așadar 50% din
capacitatea de a îngriji nou-născuții prematuri. În total, există 22 de unități medicale de nivel 3,
dintre care 9 în București.
Dr. Roxana Aldea, șefa secției de nou-născuți de la Maternitatea Târgoviște, a explicat
importanța aparaturii medicale performante: ”În maternitatea Târgoviște necesită suport
respirator aproximativ 60 de copii pe an. Ventilatoarele existente sunt adeseori insuficiente sau
clachează din cauza vechimii (cel mai vechi este din anul 2004, cel mai nou, din 2013). Achiziția
unui aparat nou și performant a devenit impetuos necesară, în condițiile în care această
maternitate de grad doi desfășoară de ani buni activitate de maternitate de grad trei și se află în
prezent în proces de evaluare în vederea creșterii gradului. Mulțumim Organizației Salvați
Copiii pentru acest cadou, util atât copiilor, cât și echipei medicale”.

Maternitatea din Târgoviște este singura maternitate de grad doi care deservește județul
Dâmbovița și singura maternitate din județ care are medici pentru toate cele trei specialități:
obstetrică, neonatologie și 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
importanța politicilor publice coerente, în ceea ce privește mortalitatea infantilă: ”În România,
nou-născuții încă mor, pentru că maternitățile sunt precar dotate cu aparatură medicală vitală.
La maternitatea din Târgoviște, o echipă fantastică de medici a fost nevoită să salveze și să
îngrijească nou-născuți ale căror probleme ar fi necesitat transferul la o unitate spitalicească
superioară, mai bine dotată. Medicii au făcut minuni, dar nici ei nu pot salva o viață cu mâinile
goale. Soluția optimă este ridicarea maternității la grad trei și dotarea cu tot ceea ce este
necesar. 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”.
Ventilatorul de suport respirator donat maternității târgoviștene 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 localități, 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.
Anca Serea, susținător Salvați Copiii, a adresat apelul de a-i sprijini pe medicii care luptă în
fiecare zi pentru ca nou-născuții prematuri să supraviețuiască și să recupereze decalajul:”Este
crucial să ajungem în toate maternitățile care au nevoie de aparatură medicală, pentru a-i putea
îngriji pe copiii vulnerabili. Nou-născuții nu pot vorbi pentru ei înșiși, dar au o extraordinară

forță de a lupta. Au nevoie de sprijin, la fel ca medicii, pentru a putea câștiga toate bătăliile
pentru viață”.
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.
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