Maternitatea Urziceni, una dintre maternitățile pe care Salvați Copiii le dotează cu
aparatură medicală vitală prematurilor

Urziceni, 3 octombrie 2018: În România, nașterea rămâne discriminatorie: o maternitate lipsită de
aparatură medicală vitală poate însemna, pentru un copil născut prea devreme, o salvare venită
prea târziu. Este cazul Maternității din Urziceni, unde numai în 2017 au venit pe lume 183 de copii,
în condițiile în care Secția de neonatologie dispune de doar cinci paturi. În cel de-al șaptelea an al
campaniei de combatere a mortalității infantile, Salvați Copiii dotează secțiile de neonatologie și
pediatrie din cadrul Spitalului Municipal Urziceni cu aparatură medicală performantă în valoare de
80.000 euro.
Astfel, 31 de aparate moderne - aparat aerosoli, aparat EKG, aparat ionogramă, audiometru,
bilirubinometru, ecograf doppler cu sondă de pediatrie și de obstetrică ginecologie, incubator,
injectomat, lampă fototerapie, masă de reanimare, monitor, perfuzomat, pulsoximetru - îi vor ajuta
pe cei mici născuți prematur să facă față mediului extern și să își întărească organismul fragil.
Donația, vitală pentru regiune, se va face cu sprijinul Banvit Foods SRL.
În al șaptelea an al campaniei de reducere a mortalității infantile, Salvați Copiii donează 122 de
aparate pentru 37 de maternități. Astfel, până la sfârșitul anului 2018, vor fi dotate 88 de
maternități cu 515 echipamente, pentru salvarea a 42.000 de prematuri.
Eforturile sunt consistente, dar necesare, în lipsa unor politici publice coerente, care să le asigure
medicilor din maternități aparatura medicală vitală salvării copiilor care vin pe lume prea devreme.
„Atunci când am gândit programul de reducere a mortalității infantile, acum șapte ani, nu intuiam
toate dimensiunile acestei drame prin care trec deopotrivă medicii, părinții și copiii născuți prea
devreme, într-o țară în care soluțiile vin deseori prea târziu. Până la a aștepta însă soluții de la
instituțiile statului, am decis să suplinim urgent nevoile, și anume dotarea maternităților cu aparatură
vitală. Rezultatele nu au întârziat să apară, iar ele sunt duble: pe de o parte, vorbim despre vieți
salvate, pentru că asta înseamnă ca o secție de neonatologie să aibă un incubator performant; pe de
altă parte însă, vorbim despre o reușită formidabilă, și anume solidaritatea față de această cauză a
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copiilor născuți prematur și aici avem de mulțumit companiilor care au vrut să fie parte a binelui”, a
declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.
„Aparatura de ultimă generație primită este foarte importantă pentru salvarea copiilor născuți cu
șanse mici de supraviețuire. Peste tot, dar mai ales în spitalele mici, nevoile de dotare sunt foarte
mari, iar resursele financiare sunt limitate. De multe ori, un aparat poate face diferența între viață și
moarte, iar implicarea Salvați Copiii în procesul de dotare a compartimentului de nou-născuți și a
secției de pediatrie din spitalul nostru ne oferă șanse de succes în această luptă. Datorită donației
realizate de Salvați Copiii, în viitor mai mulți nou-născuți și copii din zona Municipiului Urziceni vor
primi îngrijiri medicale de calitate. Mulțumim Organizației Salvați Copiii și sponsorului că s-au gândit
la noi și ne-au inclus în acest proiect!”, a declarat managerul Spitalului Municipal Urziceni, doamna
Daniela Ianuș.
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 subliniat nevoia unui program
național complex: „Lipsa supravegherii medicale a sarcinii și echipamentele medicale lipsă sau uzura
celor existente sunt cauzele majore ale mortalității infantile. Trei cauze care pot fi prevenite, pe
termen lung, și este rolul oricărei guvernări responsabile să se asigure că medicii au la îndemână, în
spitale, tot ceea ce este necesar salvării copiilor născuți prematur. Salvați Copiii militează constant
pentru definirea unor politici publice consistente, dar, până ajungem acolo, este esențial să ne
implicăm și să nu îi lăsăm pe acești copii născuți prea devreme pradă unor soluții venite prea târziu”.
Răzvan Tudor, Manager Achiziții Banvit Foods SRL, a vorbit despre beneficiul implicării sociale: „Este
cel de-al treilea an în care societatea noastră și Organizația Salvați Copiii colaborează pentru
programele de dotare a spitalelor cu echipament medical. În anii anteriori am fost la Slobozia și
Buzău, anul acesta la Urziceni și sperăm să continuăm această activitate și în anii următori. Compania
noastră continuă politica la nivelul grupului, de a sprijini comunitățile unde ne desfășurăm activitatea
economică, mai ales că noi activăm în zone unde sprijinul nostru și, în general, orice sprijin este
binevenit.”
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Baris Basak, Manager Operațional Banvit Foods SRL și Coordonator al activității punctelor de lucru
ale Banvit Foods SRL din zona Urziceni: „Este o plăcere și în același timp o datorie a societății pe care
o reprezint să fie alături de comunitatea din zona unde ne desfășurăm activitatea. Considerăm că
rezultatele pozitive ale Banvit Foods SRL trebuie să se regăsească într-o anumită măsură și în zona
unde activăm și comunitatea să beneficieze în mod direct de aceste rezultate. De aceea, împreună cu
Salvați Copii am decis ca anul acesta să sprijinim dotarea cu echipament medical a spitalului din
Urziceni.”

Dotarea este parte a amplului program pe care Organizația Salvați Copiii România îl derulează în
beneficiul maternităților, din anul 2012.
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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
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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