Salvați Copiii România a dotat maternitatea din Mangalia cu o masă radiantă cu modul de
resuscitare, pentru salvarea nou-născuților

Mangalia, 22 iunie 2017 : Secția de obstetrică-ginecologie a Spitalului Municipal Mangalia a
fost dotată, joi, cu o masă radiantă cu modul de resuscitare, în valoare de 9.000 de euro, prin
programul de combatere a mortalității infantile al Organizației Salvați Copiii România. Este cea
de-a doua dotare pe care organizația o face în această unitate medicală, unde, în 2016, nounăscuții prematuri au primit o șansă în plus la viață, după ce Simona Halep, ambasador al Salvați
Copiii, a donat maternității un incubator performant de terapie intensivă.
În anul 2016, maternitatea din Mangalia a asigurat asistență medicală pentru 150 de nașteri, dar
cazurile grave au fost transferate la Constanța, unde exista aparatură medicală adecvată îngrijirii.
În întreg județul, rata mortalității infantile a fost, în 2015, de 10,2 la mia de copii născuți vii,
sensibil mai ridicată față de media pe țară, de 8 la mie, rată care poziționează România pe primul
loc din Uniunea Europeană.
”Copiii născuți prematur sunt cazuri medicale mai delicate, pentru că rapiditatea cu care se
intervine și acuratețea actului medical fac efectiv diferența dintre viață și moarte. Prematuritatea
nu este o boală cronică, acești copii sunt perfect recuperabili, cu condiția ca maternitatea să fie
dotată corespunzător pentru îngrijirea lor. Organizația Salvați Copiii și-a propus să ajungă în
toate maternitățile unde copiii mor, din lipsa unui incubator sau a unui aparat de suport
respirator”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.
Doctorul Ion Niculescu, șeful Secției de obstetrică-ginecologie de la Spitalul Municipal
Mangalia, a punctat importanța existenței unei mese radiante cu suport respirator în maternitate:
”Fiecare minut este de aur la nașterile premature. Atunci când un prematur necesită stabilizare
rapidă, pentru a nu rămâne cu sechele în dezvoltare, un rol crucial îl ocupă aparatura pe care
medicul o are la îndemână. O masă radiantă performantă, care poate asigura temperatura pe

toata durata reanimării, dotată cu modul de resuscitare modern, este esențială pentru
supraviețuirea unui nou născut prematur”.
Demersul Organizației Salvați Copiii de a sprijini maternitățile în a asigura tratament medical
adecvat și imediat copiilor născuți prematur este consistent, iar progresul este vizibil: în șase ani,
rata mortalității infantile a scăzut. Astfel, în 2010, la startul programului Salvați Copiii de
reducere a mortalității infantile, România înregistra o rată a mortalităţii infantile de 10,1 la mia
de copii născuți vii. În doar cinci ani, țara noastră a coborât până la o rată de de 8 la 1000
de nou-născuţi vii, în 2015.
Amalia Năstase, ambasador al Salvați Copiii, a amintit cât de mult contează ca medicii să fie
sprijiniți în munca lor, pentru că miracolele se pot face, dar numai dacă maternitățile sunt dotate
cu aparatură medicală necesară salvării prematurilor: “Am văzut copii care au venit pe lume
fragili, cu o greutate chiar sub 1.000 de grame. Și i-am văzut apoi la un an, la prima aniversare.
Astăzi, acești copii se joacă, cântă, se alintă, pentru că medicul care a avut la dispoziție un
incubator a reușit să facă această minune să se întâmple”, a declarat Amalia Năstase,
Ambasador Salvați Copiii România.
Dotarea este parte a programului amplu de combatere a mortalității infantile, pe care Salvați
Copiii îl derulează de șase ani. Numai în 2016, Salvați Copiii România a dotat cu aparatură
medicală de specialitate 31 de maternităţi, oferind astfel o șansă la viață nou-născuților prematur.
Toți cei care doresc să sprijine această cauză pot dona lunar 2 euro, la numărul de sms 8844, cu
un mesaj cu textul SALVEZ.

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.
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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 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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