Spitalul Județean de Urgență Oradea primește aparatură medicală vitală pentru secția de
neonatologie
Oradea, 25 noiembrie 2020: Un incubator de transport și un ecograf cu trei sonde, în valoare
totală de 47.097 de Euro, au ajuns prin Organizația Salvați Copiii România, la Spitalul
Județean de Urgență Oradea, pentru ca medicii să poată interveni cât mai prompt pentru
salvarea și îngrijirea nou-născuților prematuri sau cu patologii complexe.
Spitalul din Oradea acordă asistență medicală la cel mai înalt nivel de competență (III) pentru nounăscuți la termen și pentru prematuri din întreaga regiune a județelor Bihor și Satu Mare. Dispune de
60 de paturi pentru nou-născuții la termen, 20 de paturi pentru nou-născuții prematuri, cărora li se
adaugă 15 paturi pentru nou-născuții care necesită îngrijiri speciale.
Dr. Radu Galiș, șeful secției de Neonatologie a Spitalului Județean de Urgență Oradea, explică
de ce medicii aveau nevoie de aceste echipamente: ”În momentul de față utilizăm un echipament
achiziționat în anul 2004, pentru care nu se mai fabrică piese de schimb, fără sondă și soft pentru
diagnosticul malformațiilor congenitale de cord, iar în această perioadă dificilă nevoia de a putea
realiza ecografii performante direct în secție a fost și mai accentuată. Mulțumim Organizației
Salvați Copiii pentru aceste echipamente, ele sunt vitale în desfășurarea în bune condiții a activității
noastre”.
Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România, a explicat importanța de a
asigura aparatură medicală secțiilor de neonatologie: ”E o perioadă dificilă, în care trebuie să
spijinim spitalele, pentru că sunt patologii care nu pot aștepta, e nevoie de intervenție medicală
acum, în pofida contextului pandemic. Iar în cazul nou-născuților prematuri, fiecare minut de
întârziere periclitează șansa la viață”.
De la începutul anului până în acest moment, Organizația Salvați Copiii România a dotat 55 de
unități medicale și de îngrijire pacienți și 79 de cabinete de medicină de familie cu echipamente de
protecție și aparatură performantă.
Peste 6.800 de cadre medicale au fost astfel sprijinite în lupta contra pandemiei cu peste 269.007
echipamente și materiale medicale indispensabile.
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20% din impozitul pe profit face scut pentru spitale
Companiile pot direcționa 20% din impozitul pe profit către medici și maternități prin descărcarea
contractului precompletat cu datele de identificare ale organizaţiei aici.
Trebuie menționat faptul că această cheltuială este deductibilă, costurile pentru companii fiind zero.
În cazul companiilor plătitoare de impozit pe profit, suma direcționată nu poate fi mai mare de
0,75% 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 2020.

Amalia Năstase, Ambasador al campaniei, a subliniat importanța responsabilității sociale și a
implicării companiilor în susținerea sistemului medical: „Este o perioadă dificilă și este nevoie să ne
unim forțele. În aceste momente, când sistemul medical este suprasolicitat, companiile și
microîntreprinderile au puterea de a susține sănătatea copiilor, utilizând mecanismul de
redirecționare a 20% din impozitul pe profit. Acesta reprezintă un real ajutor pentru susținerea
secțiilor de neonatologie și pediatrie cu aparatură vitală”.
Până la finalul lunii decembrie, este imperativă dotarea altor 17 secții de terapie intensivă,
neonatologie și pediatrie, cu peste 4.697 de echipamente medicale și materiale de protecție în valoare
estimată de peste 340.000 de Euro.
•

Spitalul Universitar de Urgență București

•

Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

•

Spitalul Clinic Județean Mureș

•

Institutul de Boli Cardiovasculare şi Transplant din Târgu Mureş

•

Spitalul Județean de Urgență Tulcea

•

Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova

•

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad
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•

Spitalul Alexandru Simionescu Hunedoara

•

Spitalul Județean de Urgență Alexandria

Pentru mai multe informații:
Ștefania Mircea, Coordonator
stefania.mircea@salvaticopiii.ro.
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Boeriu,
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Despre Organizaţia Salvaţi Copiii: 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 o colaborare viabilă cu
autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului. Salvați Copiii și-a asumat rolul de
supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să implementeze politici publice de
durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor.
Totodată, organizația a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității sociale a
companiilor și a societății, în sens larg. 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 30 de ani de activitate, peste 2.200.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației
Salvați Copiii.
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