Salvați Copiii duce aparatură medicală vitală pentru salvarea prematurilor la Maternitatea
Fălticeni

Fălticeni, 30 octombrie 2018: În România, nașterea rămâne discriminatorie, pentru că o
maternitate lipsită de aparatură medicală vitală poate însemna, pentru un copil născut prea
devreme, o salvare venită prea târziu. În cel de-al șaptelea an al campaniei de combatere a
mortalității infantile, Salvați Copiii dotează secția de neonatologie din cadrul Spitalului
Județean de Urgență Fălticeni cu două incubatoare de terapie intensivă, în valoare de 16.400
Euro. Dotarea este parte a amplului program pe care Organizația Salvați Copiii România îl
derulează din anul 2012, în beneficiul maternităților.

La Spitalul Municipal Fălticeni, în primele nouă luni din 2018 au venit pe lume 473 de nounăscuți dintre care 38 de copii născuți prematur, în condițiile în care secția de neonatologie
dispune de doar 4 incubatoare vechi.
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. De aceea, 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, ca urmare a celor 7 ani de campanie, vor fi dotate 88 de maternități cu 515
echipamente, pentru salvarea a 42.000 de prematuri.
”Continuăm proiectul început acum șapte ani, iar pe măsură ce vorbim cu medicii, ne
conturăm o hartă tot mai aplicată a nevoilor reale din sistemul medical. Atunci când vorbim
despre salvarea unui prematur, timpul nu este generos: un singur minut poate însemna că
lupta a fost câștigată sau pierdută, iar asta depinde de aparatura medicală adecvată. Ne
bucurăm de faptul că am avut parte de rezultate imediate, întărite de îmbunătățirea
indicatorilor mortalității infantile, la nivel național. Acest lucru vine ca urmare a faptului că
avem o rețea de suport susținută în special cu ajutorul companiilor și al persoanelor publice și
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private care au înțeles importanța implicării în dotarea spitalelor cu aparatură modernă”, a
declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.
“Dotăm maternități de șapte ani și mă bucur că suntem tot mai mulți cei care ne implicăm în
această cauză. Datorită suportului acordat de Organizația Salvați Copiii, mamele care trec
printr-o naștere prematură pot beneficia de mai mult sprijin astăzi, iar micuții au mai multe
șanse de a supraviețui. Dar lupta nu este câștigată pe deplin și încă este nevoie de ajutorul
nostru pentru scăderea ratei mortalității infantile în România.” Amalia Năstase, Ambasador
al programului de reducere a mortalității infantile.
Doctorul Vlad Morariu, Managerul Spitalului Municipal Fălticeni: “Ne bucurăm că mai sunt
și oameni care se preocupă de spitalele mici, cu bugete modeste. În cadrul Spitalului
Municipal Fălticeni medicii dispun de aparatură învechită ce trebuie înlocuită cu una
modernă și performantă pentru ca aceștia să poată să ofere servicii medicale de calitate
cetățenilor. Mulțumim Organizației Salvați Copiii pentru donația aparaturii atât de
importantă pentru spitalul nostru!”.
Camelia Iordache, Președinte Salvați Copiii Filiala Suceava: ”Le mulțumim sponsorilor și
donatorilor, persoane fizice și juridice, pentru sprijinul acordat, pentru implicarea în
campaniile derulate de filială, pentru participarea la Maratonul Cetății Suceava și pentru
susținerea evenimentului 1000 km în 48 ore. O mare parte din fondurile necesare
achiziționării unuia dintre echipamente provine din suportul local, fapt ce demonstrează că
sucevenii sunt tot mai aproape de lupta pentru șansa la viață a copiilor născuți prematur sau
cu probleme de sănătate.”
Echipamentele medicale insuficiente reprezintă o problemă frecventă în România,
conform datelor din analiza Salvați Copiii. De asemenea, maternitățile se confruntă cu o
vechime mare a echipamentelor: incubatoarele standard cele mai vechi din unitățile de
nivel I au fost fabricate în anul 1977, cele din unitățile de nivel II sunt chiar mai vechi, din
anul 1967, iar din nivelul III sunt din anul 1994. Ventilatoare pentru nou-născuți fabricate
în 1966 se află încă în dotarea unor maternități din România.

Companiile pot sponsoriza Organizația Salvați Copiii, potrivit Codului Fiscal, astfel:
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- 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.

Contractul de sponsorizare se poate descărca de pe site-ul Salvați Copiii:
https://www.salvaticopiii.ro/implica-te/companii/directioneaza-20-din-impozitul-pe-profit

Persoană de contact:
Ștefania Mircea
Coordonator Program de Reducere a Mortalității Infantile, Salvați Copiii România
stefania.mircea@salvaticopiii.ro, 0745.375.148
www.salvaticopiii.ro

---------------------------------------------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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