Salvați Copiii a donat echipamente medicale în valoare de
25.000 de euro Maternității Focșani
București, 2 august 2016 – Salvaţi Copiii România a donat astăzi secției de neonatologie a
Spitalului Județean de Urgență „Sf. Pantelimon" din Focșani cinci echipamente medicale
performante, în valoare de aproximativ 25.000 de euro. Noile aparate – un ventilator, un
monitor de funcții vitale, un pulsoximetru și două laringoscoape - vor ajuta copiii născuți
prematur să supraviețuiască și să aibă șansa unui viitor mai bun. Secţia a mai fost dotată
de Salvați Copiii şi în 2014, cu un aparat modern de suport respirator.
”Copiii născuți prematur au nevoie de toată grija și atenția noastră, iar dotarea Spitalului
Județean din Focșani este încă un pas pe care îl facem în demersul nostru de reducere a
mortalității infantile. Vom continua lupta, până când nu vor mai exista bebeluși care să își piardă
viața din cauza echipamentelor medicale insuficiente din maternități.” – Gabriela Alexandrescu,
Președinte Executiv Salvați Copiii România.
Anul trecut, la Maternitatea Focșani s-au înregistrat 2.149 de nașteri, dintre care peste 212
înainte de termen. Maternitatea este una de nivel II, cu un număr de 40 de paturi. Majoritatea
naşterilor din judeţ au loc în cadrul acestui spital şi toţi nou-născuţii prematuri din Vrancea sunt
trataţi şi îngrijiţi în secţia Neonatologie Focşani.
„Mulţumim Salvaţi Copiii, care cu adevărat se implică în această activitate de dotare a spitalelor
din ţară, punând suflet în tot ceea ce face. Toată aparatura primită este extrem de preţioasă
pentru noi, fiind de un real folos în reanimarea nou-născuţilor. Încă o dată mulţumiri şi sperăm că
Organizația va continua această activitate, care chiar salvează vieţi.”- Dr. Carmen-Gabriela
Iacob, Șef Secție Neonatologie, Spitalul Judeţean din Focșani.
Dotarea secției de neonatologie a Spitalului Judeţean din Focșani a fost posibilă și datorită
companiei WatchShop.ro, care s-a alăturat cauzei cu o parte din sumă și a ales să ajute copiii
născuți prematur printr-o donație generoasă.
„Am citit un articol despre mortalitatea infantilă, iar cifrele mi s-au părut destul de sumbre, așa că
am hotărât să fac ceva în acest sens. Am început prin a dona 2% din impozit şi după aceea am
gândit, împreună cu echipa de la WatchShop.ro, un mecanism prin care să facem mai mult. Am
ales Salvaţi Copiii pentru că eram familiarizaţi cu proiectele Organizaţiei, văzuserăm campanii
încheiate cu succes şi mulţi oameni fericiţi în urma acestor acţiuni, astfel că am putut face o
donaţie care să ne mulţumească sufleteşte şi să aducă sănătate unor copii care nu au început
cu dreptul drumul prin viaţă.” – Livia Pupăză, Marketing Manager Watchshop.ro.
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La fiecare șase ore, în România moare un copil mai mic de un an. Ţara noastră se menţine pe
primul loc în Uniunea Europeană privind mortalitatea infantilă, cu o rată de 8 la 1000 de nounăscuţi vii, în 2015. Aceşti copii ar putea trăi dacă maternităţile ar avea suficiente echipamente
medicale performante. Prin proiectul Fiecare Copil Contează, organizaţia Salvaţi Copiii a reuşit
până în prezent să doteze 58 de maternităţi cu incubatoare, mese de resuscitare şi aparate de
ventilaţie. În 2016, Salvaţi Copiii România îşi propune dotarea a 29 de maternităţi și secţii de
nou-născuţi din întreaga ţară.
„Fiecare dotare a maternităților din România este pentru mine o mare bucurie. Trebuie să facem
tot ce ne stă în putere să le oferim medicilor toate condițiile necesare pentru a îngriji copiii
născuți prematur, pentru ca aceștia să aibă un start mai bun în viață” – Amalia Năstase,
ambasador al campaniei Salvați Copiii pentru reducerea mortalității infantile.
Cei care doresc să susţină demersul Salvaţi Copiii de reducere a mortalității infantile în
România o pot face cu un sms lunar la 8844 cu textul ”SALVEZ”, în valoare de 2 Euro.
----------------------------------------------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
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 26 de ani
de activitate, peste 1.340.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați
Copiii.
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