Salvați Copiii ajunge pentru prima dată la Spitalul Municipal de Urgență Bârlad, cu
echipamente în valoare de 14.000 de euro

Bârlad, 9 noiembrie 2017: Secția de neonatologie a Spitalului Municipal de Urgență ”Elena
Beldiman” Bârlad va avea, începând de astăzi, un incubator de terapie intensivă, un
monitor de funcții vitale, o lampă de fototerapie și un aparat de ventilație cu neopuff în
valoare totală de 14.000 de euro, în urma donației făcute de Organizația Salvați Copiii
România, în cadrul programului de reducere a mortalității infantile.
În ultimii patru ani, organizaţia a contribuit și la modernizarea secției de neonatologie de la
Spitalul Județean de Urgență Vaslui, prin instalarea a două incubatoare de ultimă generație, a
unui ventilator de suport respirator, a unui audiometru neonatal și a unui bilirubinometru, în
valoare de 46.000 de euro.
Rata de mortalitate infantilă în județul Vaslui în 2016 a fost de 8,1 la mie, mai ridicată decât
media națională.
La Spitalul Municipal Bârlad s-au născut, în 2016, 1.231 de copii, dintre care 106
prematuri, toți având nevoie de îngrijiri în terapie intensivă. Este o maternitate de nivel 2
și una dintre cele mai importante unități medicale din județ, care tratează cazuri din toată
regiunea.
„Primele ore din viaţa unui prematur sunt vitale pentru tot restul vieţii sale, iar aceste
echipamente ne ajută enorm în salvarea bebeluşilor şi în asigurarea pe termen lung a unei
dezvoltări normale. Mulțumim Organizației Salvați Copiii pentru donație și pentru că și-a
îndreptat atenția, pentru prima data, către spitalul nostrum.”- Dr. Vladislav Afteni, Director
Medical, Spitalul Municipal de Urgență Bârlad.
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.
Programul Organizației Salvați Copiii de a sprijini maternitățile în a asigura asistență medicală
adecvată și imediată copiilor născuți prematur este consistent, iar rezultatele cuantificabile: rata
mortalității infantile a cunoscut o curbă descendentă, în ultimii șase ani, dar a rămas în
continuare una care plasează România pe primul loc din Uniunea Europeană. În 77 de
maternități, pe care Salvați Copiii le-a dotat până acum, am donat peste 380 de

echipamente în valoare de trei milioane de euro, care au ajutat la salvarea a peste 31.000 de
copii prematuri.
„Supravieţuirea copiilor care se nasc înainte de termen şi reducerea mortalităţii infantile rămân
printre problemele dramatice ale României şi de aceea sunt priorități pentru Salvaţi Copiii. Ne
bucurăm să aflăm că fiecare echipament donat de noi ajută la salvarea a mii de bebeluşi care
primesc astfel o şansă în plus la viaţă. Împreună putem în continuare să contribuim la această
cauză şi să încercăm să echipăm cât mai multe maternităţi din ţară.”- Gabriela Alexandrescu,
Preşedintele Executiv al Organizaţiei Salvaţi Copiii România.
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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