Maternitățile au nevoie urgentă de fonduri
pentru a salva viețile celor mai vulnerabili nou-născuți
Fii parte din echipa de salvare: 20% din impozitul pe profit către maternități
București, 17 decembrie 2019: Oricât de bun ar fi un medic și oricâtă voință de viață ar avea un
copil de nici 1.000 de grame, capacitatea maternităților de a salva viețile nou-născuților prematur
depinde în mod direct de aparatura medicală pe care o au. Într-o lume care își pune problema
sofisticată a folosirii Inteligenței Artificiale în domeniul medical, în maternitățile din România copiii
pot muri, pentru că nu există pentru ei un incubator performant.
Un exemplu concret de subfinațare vine chiar din București, de la o maternitate vitală pentru
regiune. Dacă în 2016, Maternitatea Cantacuzino din București a primit prin Acțiunea prioritară a
Ministerului Sănătății pentru secțiile de anestezie și terapie intensivă -ATI fonduri de 600.000 de lei,
acestea aproape s-au înjumătățit trei ani mai târziu, deși maternitatea este una dintre cele care
deservesc toată regiunea de Sud a țării, iar mortalitatea infantilă continuă să mențină România pe
unul dintre primele locuri în Uniunea Europeană.
Astfel, numai în 2018, în România s-au înregistrat 1.214 de decese ale copiilor sub un an, cu o rată a
mortalității infantile (numărul deceselor raportat la 1.000 de nașteri) de 6,5‰, potrivit datelor semidefinitive pentru anul 2018, furnizate de INS. Mai mult de jumătate dintre decesele sub un an se
produc în prima lună de viață (mortalitate neonatală).
Analiza factorilor favorizanți realizată de Institutul Național de Sănătate Publică arată că o parte din
aceste decese ar fi putut fi evitate printr-o mai bună monitorizare antenatală, care ar fi permis atât
intervenții în sarcină, cât și direcționarea sarcinilor cu complexitate mare către unități echipate
corespunzător. Un rol esențial în salvarea bebelușilor născuți prematur o are dotarea corespunzătoare
a secțiilor de neonatologie, motiv pentru care Salvați Copiii implementează, din anul 2012, cel mai
amplu program național de dotare a maternităților cu aparatură medicală vitală, care compensează
lipsa de politici publice responsabile în acest domeniu.
“Au fost alegeri. Au trecut. O să mai fie. A fost ziua naționala a României. O să mai fie. A fost și
ziua mondială a prematurității. O să mai fie... Din păcate, de prematurii din România s-a cam uitat.
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Anul acesta a fost bătut un record, din păcate negativ, așa cum sunt toate recordurile la noi... Cei
mai puțini bani alocați nou-născuților, în special prematuri, prin Acțiunea prioritară a Ministerului
Sănătății pentru secțiile de ATI. Ca să fiu mai la obiect: 376.000 lei (2015), 600.000 lei (2016),
511.000 lei (2017), 324.000 lei (2018) și doar 341.000 lei (2019). Cifrele sunt pentru Spitalul Clinic
Dr. I. Cantacuzino, una dintre cele șapte maternități de nivel 3 din București care deservesc tot
sudul țării. Nu știu cum e la alte maternități, dar sunt convins că e la fel, din ce am vorbit cu alți
colegi. O să fie rectificare de buget. Sper să cuprindă și nou-născuții și un mic program AP-TI, de
susținere a secțiilor de terapie intensivă. Din păcate, nou-născuții prematuri nu aduc voturi”. Sunt
cuvintele Doctorului Adrian Sorin Crăciun, responsabil de programul AP-TI în Spitalul Clinic Dr. I.
Cantacuzino.
În ultimii opt ani, Salvați Copiii România a investit peste 5 milioane de Euro în dotarea a 96 de
maternități și secții de nou-născuți din toate județele țării cu 630 de echipamente medicale, care au
ajutat la supraviețuirea a peste 72.000 de copii.
”Când am început programul de dotare a maternităților, știam doar câteva dintre lipsurile pe care
sistemul le avea. Treptat, am înțeles că e nevoie de un efort pe termen lung, în care medicii ne sunt
cei mai buni parteneri. Lucrăm umăr la umăr, astfel încât să fim cât mai eficienți și mai rapizi: când
e vorba despre salvarea vieților copiilor născuți prematur, orice minut este crucial.
Mecanismul de direcționare a 20% din impozitul pe profit al companiilor reprezintă un
instrument esențial pentru continuarea campaniei de dotare a maternităților și mizăm pe
responsabilitatea socială a companiilor”, a precizat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv
Salvați Copiii România.
Viața prematurilor depinde de investiția în maternități: 20% din impozitul pe profit
În anul 2012, 125 de companii au direcționat 20% din impozitul pe profit către Organizația Salvați
Copiii România. În anul 2018, 190 de companii au decis să se implice în dotarea maternităților și a
secțiilor de neonatologie, prin sprijinirea programului Salvați Copiii. În total, 1.417.937 de lei au fost
colectați anul trecut prin acest mecanism care, neutilizat, lasă banii în folosința statului.
Pentru că viața unor copii care se luptă să trăiască depinde de investiția pe care o facem în
maternități, Salvați Copiii România lansează un apel către companiile din România de a
direcţiona 20% din impozitul pe profit către o cauză vitală: dotarea cu echipamente a
maternităţilor şi secţiilor de nou-născuţi din România. Persoanele juridice care doresc să
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sprijine acest demers pot descărca contractul precompletat cu datele de identificare ale
organizaţiei aici.
Persoană de contact:
Ștefania Mircea, Coordonator Program de Reducere a Mortalității Infantile, Salvați Copiii România,
stefania.mircea@salvaticopiii.ro | 0751.010.533 | www.salvaticopiii.ro
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 România și-a asumat din 2010 o
contribuție importantă pentru reducerea mortalității infantile în România printr-un program amplu, național,
desfășurat prin mai multe componente care vizează, deopotrivă, dotarea maternităților cu echipamentele
medicale necesare îngrijirii copiilor născuți prematur, dezvoltarea rețelelor specializate de suport pentru mame
și copii la nivelul comunităților rurale, pregătirea cadrelor medicale și implicarea specialiștilor în
îmbunătățirea politicilor publice și a serviciilor privind sănătatea mamei și copilului.
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