Medicii de la Spitalul Municipal Câmpulung se alătură campaniei Salvați Copiii de
combatere a mortalității infantile
Apel către companii: Redirecționați 20% din impozitul pe profit în salvarea nou-născuților
prematur

Câmpulung, Argeș, 9 octombrie 2019: Medicii de la Maternitatea din Câmpulung s-au
alăturat campaniei Salvați Copiii de combatere a mortalității infantile, prin dotarea
secțiilor de terapie neonatală cu aparatură medicală vitală salvării copiilor născuți
prematur. Astfel, în urma datelor centralizate și a solicitărilor primite, organizația dotează
Secția de Neonatologie a Spitalului Municipal Câmpulung Argeș cu echipamenete în
valoare de 14.000 de Euro: o masă radiantă, un compresor și un aspirator chirurgical.
De-a lungul anilor, Salvați Copiii a donat aparatură medicală maternităților din județul Argeș, în
valoare totală de 82.900 de Euro.
"Mulțumim Organizației Salvați Copiii pentru donație și pentru că și-a îndreptat atenția, pentru
prima dată, către spitalul nostru. Donația de astăzi este de o importanță majoră în asigurarea
celui mai bun mediu termic pentru cei mai mici și pentru asigurarea pe termen lung a unei
dezvoltări normale”, a precizat dl. Alexe Nicolae, manager Spitalul Municipal Câmpulung
Argeș.
Pentru cazurile grave, este deosebit de importantă asigurarea terapiei necesară în primele ore de
viață, până la transferul către o maternitate de grad superior.
”Medicii sunt cei mai importanți parteneri ai noștri, în eforturile pe care le facem pentru ca
fiecare nou-născut să aibă dreptul la viață. De aceea, lucrăm contra cronometru, fără să risipim
minutele prețioase care, în cazul unui prematur, fac diferența între viață și moarte. În funcție de
nevoile urgente pe care ni le semnalează personalul medical, identificăm soluții pentru ca
aparatura medicală vitală să ajungă cât mai repede, acolo unde este nevoie.
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Mecanismul de redirecționare a 20% din impozitul pe profit al companiilor reprezintă un real
ajutor pentru continuarea campaniei de dotare a maternităților”, a precizat Gabriela
Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.
Până la sfârșitul anului, numărul maternităților dotate în cadrul programului de combatere a
mortalității infantile, derulat de Salvați Copiii, se va ridica la 96, cu un total de peste 630 de
echipamente.
Date de context:
În perioada 2018-2019, la Spitalul Municipal Câmpulung Argeș s-au născut 1.264 de copii,
dintre aceștia 137 fiind prematuri, mai mult de atât, 21 dintre aceștia au reprezentat cazuri grave
și au necesitat transferul către maternități de gradul III. În prezent, maternitatea din cadrul
Spitalului Municipal Câmpulung Argeș are gradul Ib.
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
sprijine acest demers pot descărca contractul precompletat cu datele de identificare ale
organizaţiei aici.
Trebuie menționat faptul că această cheltuială este deductibilă, costurile pentru companii fiind
zero. În cazul companiilor platitoare de impozit pe profit, 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 în cazul IMM-urilor, suma direcționată nu poate fi mai mare de 20% din impozitul pe
venit. Plățile trebuie făcute până la 31 decembrie 2019.
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
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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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