Salvați Copiii România dotează de urgență două spitale din Constanța și Slobozia cu
aparatură medicală vitală
Constanța, 21 august 2020: Spitalul Județean de Urgență Slobozia și Spitalul Clinic
Județean de Urgență ,,Sfântul Apostol Andrei" din Constanța vor primi aparatură
medicală esențială unor intervenții performante. Filiala Salvați Copiii Constanța, cu
sprijinul EDP Renewables, a alocat fonduri de 12.000 de Euro pentru dotarea de
urgență.
Astfel, un videolaringoscop portabil va ajunge la Secția de Neonatologie a Spitalului
Județean de Urgență Slobozia și șapte injectomate vor fi donate secțiilor ATI și Pediatrie ale
Spitalului Clinic Județean de Urgență ,,Sfântul Apostol Andrei" Constanța.
,,Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență « Sf. Apostol Andrei » Constanța
împreună cu reprezentanții Secției Clinice Pediatrie vă mulțumesc pentru ajutorul
necondiționat și atât de important pe care ni l-ați oferit. Aparatura achiziționată de
dumneavoastră este mai mult decât indispensabilă, în momentul de față injectomatele fiind
esențiale pentru administrarea tratamentului intravenos micuților noștri pacienți.
Totodată, dorim să vă aducem la cunoștință faptul că pentru copilașii din Dobrogea nu
există un Spital de Pediatrie. De aceea, toate cazurile grave și nu numai, din Constanța și
Tulcea, sunt internate în Secția de Pediatrie a Spitalului Clinic Județean de Urgență « Sf.
Apostol Andrei » Constanța. Astfel, prin această donație, contribuiți la însănătoșirea
grabnică a miilor de copilași care ne trec anual pragul. Vă mulțumim!”, a declarat Ș.L. Dr.
Cătălin Nicolae Grasa, Manager Spitalul Clinic Județean de Urgență ,,Sfantul Apostol
Andrei” Constanța.
În urma solicitărilor urgente primite de la spitale, Organizația Salvați Copiii a achiziționat
prioritar, din Fondul de urgență deschis pentru spitale, echipamente și materiale medicale
indispensabile în lupta medicilor contra pandemiei de Covid-19.
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Până în acest moment, 54 de unități medicale și de îngrijire pacienți și 79 de cabinete de
medicină de familie au primit echipamente de protecție și aparatură performantă. Peste
6.500 de cadre medicale au fost astfel sprijinite în lupta contra pandemiei cu 263,686
echipamente și materiale medicale indispensabile.
„Nu există nedreptate mai mare decât discriminarea încă de la venirea pe lume. Un
prematur cu greutate mică sau cu o patologie gravă nu poate supraviețui decât dacă medicii
au la dispoziție aparatură medicală de ultimă generație, iar în multe maternități din țară,
realitatea este cu totul alta și ea înseamnă vieți pierdute. Salvați Copiii accelerează
programul de dotare a maternităților și duce aparatură medicală vitală acolo unde medicii
au nevoie, pentru a-i putea salva pe micuții luptători”, a precizat Gabriela Alexandrescu,
Președinte Executiv Salvați Copiii România.
În România, rata mortalității infantile a fost de 6,2 la mia de născuți vii în 2019 (date temporare,
INS), aproape dublă față de media Uniunii Europene (3,5 la mie).
Potrivit datelor provizorii INS pentru anul 2019, cele mai mari rate ale mortalității infantile
(la mia de copii născuți vii) s-au înregistrat în județele:
•
•
•
•
•

Tulcea - 15.6‰
Mehedinți – 11.7‰
Constanța – 9.5‰
Vrancea – 9.3‰
Mureș – 9‰

O treime dintre decesele copiilor sub un an pot fi prevenite prin dezvoltarea de programe suport
pentru mame și copii și prin dotarea maternităților și secțiilor de nou-născuți cu echipamente
medicale performante.

Dr. Pârlea Liliana - Medic specialist neonatolog, Spitalul Județean de Urgență Slobozia,
a adăugat: ,,Ultima perioadă pe care am traversat-o ne-a facut să ne oprim un pic din iureșul
în care ne agitam zilnic, să răsuflăm puțin și să avem timp să ne gândim la lucrurile care
sunt cu adevărat importante în viețile noastre: familia, sănătatea noastră și a celor dragi
nouă. În tot acest timp am avut din nou răgazul să ne reamintim și să strângem legăturile,
chiar dacă distanțați social, cu prietenii nostri de pretutindeni.
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Organizația Salvați Copiii ne-a oferit un videolaringoscop - o ustensilă extrem de utilă mai
ales în cazul neonatologiei, unde tot ce ține de pacientul nostru este miniatural. Le mulțumim
pentru că ne-au ușurat munca și le promitem că gestul lor va fi recompensat nu de noi, ci de
toți pacienții nostri critici, a căror îngrijire va fi mult îmbunătățită prin folosirea
videolaringoscopului ca unealtă principală a terapiei intensive neonatale. Prieteni,
mulțumim!"
În nouă ani de campanie împotriva mortalității infantile, Salvați Copiii a dotat 96 de maternități,
în 41 de județe ale țării, cu 630 de echipamente medicale, pentru salvarea a 72.000 de prematuri.

,,Într-o perioadă greu încercată de efectele pandemiei COVID-19, în care am fost fizic
separați, am demonstrat că putem fi împreună, generoși și responsabili. Pentru o cauză
nobilă, aceea de a salva vieți și de a alina suferința micuților pacienți, grupul EDP
Renewables a solidarizat cu misiunea Salvați Copiii, donând aparatură medicală
performantă, 1 videolaringoscop portabil și 7 injectomate", Carmen Silvia Andrei,
Președinte Organizația Salvați Copiii - filiala Constanța.
Eduardo Nieto, Country Manager EDP Renewables: „Ne dorim să oferim un sprijin
semnificativ comunităților noastre locale în lupta împotriva efectelor pandemiei. Astfel, am
susținut donația de echipamente vitale pentru două spitale importante din regiunea noastră.
În aceste momente dificile am colaborat cu Organizația Salvați Copiii - filiala Constanța și
cu autoritățile locale pentru a diminua impactul pandemiei COVID-19 asupra copiilor
români și a familiilor lor.”
Pentru mai multe informații, persoana de contact este: Ștefania Mircea, Coordonator
program – stefania.mircea@salvaticopiii.ro, tel. 0751.010.533.

Despre Salvaţi Copiii România: 30 de ani
De 30 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și
practici solide în beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la
nivel național fac din organizație o instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între
societatea și autoritatea publică, în beneficiul copilului.
În trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluții
concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili, și a militat, în același timp, pentru
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o colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al
copilului. În cei 30 de ani de activitate, peste 2.200.000 de copii au fost implicați în
programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.
Salvați Copiii Constanța este una dintre cele 11 filiale ale Organizației Salvați Copiii
România, a fost înființată în anul 1990 și a aderat încă de la început la mișcarea de promovare
și de apărare a Drepturilor Copiilor. Programele și campaniile filialei se adresează tuturor
copiilor, acordând o atenţie deosebită celor aflaţi în situaţii dificile: copii singuri acasă (care
au părinții plecați la muncă în străinătate), copii care au abandonat şcoala sau care se află în
risc de abandon şcolar, copii afectaţi de sărăcie, copii cărora li se încalcă drepturi prevăzute
de lege.
EDP Renewables (Euronext: EDPR) este lider global în sectorul energiei regenerabile și al
patrulea mare producător de energie eoliană din lume. Cu o rețea de dezvoltare solidă, de
primă clasă și capacitate de operare ca lider pe piață, EDPR a cunoscut o dezvoltare
excepțională în ultimii ani și este prezentă pe 14 piețe internaționale (Belgia, Brazilia,
Canada, Columbia, Franța, Grecia, Italia, Mexic, Polonia, Portugalia, România, Spania,
Marea Britanie și SUA). Prezentă în România din 2008, EDPR are o capacitate de operare
totală de peste 521 MW pentru mai multe proiecte eoliene. În 2013 a intrat în funcțiune prima
centrală solară EDPR în România.
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