Spitalul Grigore Alexandrescu din București primește aparatură medicală
performantă pentru programul de tratament al surdității la nou-născut și pentru
Secția ATI
Salvați Copiii atrage atenția că presiunea pusă de pandemie are consecințe
asupra celorlalte specializări
București, 10 noiembrie 2020: Organizația Salvați Copiii România dotează de urgență Spitalul
Grigore Alexandrescu din București, unitate pediatrică de elită, cu aparatură performantă
necesară intervențiilor medicale, într-un context care pune o presiune suplimentară asupra
spitalelor. Astfel, medicii vor avea la dispoziție un incubator performant pentru secția de
terapie intensivă, un monitor de nerv facial și un electrocauter pentru secția ORL, în valoare
totală de 67.198 de Euro.
Monitorul de nerv facial va permite spitalului să efectueze operații complexe otologice precum
implantul cohlear care va ajuta copiii cu patologie de surditate. De asemenea, în afara hemoragiilor
din sfera ORL care reprezintă urgențe majore, toate operațiile chirurgicale ORL necesită o
hemostază riguroasă, care poate fi realizată acum cu ajutorul electrocauterului de ultimă generație
primit azi de secția ORL a spitalului.
Una dintre problemele majore ale nou-născutului este surditatea congenitală: anual, se nasc 200-300
de copii surzi, în condițiile în care la nivel național există doar două centre exclusiv de pediatrie
incluse în Programul Național de tratament al surdității prin proteze implantabile la copii-Spitalul
Clinic de Urgenţă pentru Copii "M. S. Curie" și Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore
Alexandrescu" Bucureşti.
Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România, a explicat importanța
întăririi capacității spitalelor: ”Din păcate, criza pe care o traversăm afectează în mod suplimentar
intervențiile medicale și mai ales programele de prevenire a bolilor. Actul medical trebuie protejat,
mai ales în cazul nou-născutului, unde orice minut de întârziere poate avea consecințe dramatice”.
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Grigore Alexandrescu” asigură urgențele pentru peste
1.200.000 de copii din toată țara, fiind unul dintre cele două spitale de copii din București care
asigură linie de gardă continuă în specialitatea ORL pediatrie, având peste 30.000 de consultații pe
an și în medie 100 de consultații pe zi.
În cadrul secției ORL se efectuează bronhoscopii 24 de ore din 24, iar anual, 400 de copii necesită
extragerea corpilor străini.
”Organizatia Salvați Copiii ne-a ajutat din nou cu un electrocauter de ultimă generație. Secția
noastră avea în dotare un electrocauter vechi de peste 20 ani și care nu se putea adapta în funcție
de vârstă”, a explicat Dr. Adina Zamfir, Medic specialist ORL, Spitalul Clinic de Urgență pentru
Copii “Grigore Alexandrescu”.
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Tot în acest an, Organizația Salvați Copiiii a donat spitalului aparatură în valoare de 70.000 de Euro
ce a constat într-un ventilator de suport respirator performant pentru secția ATI, un fibroscop
nazofaringo-laringian cu sursă de lumină și două videofibroscoape flexibile nazofaringo-laringiene
cu cameră video și monitor pentru secția ORL. Astfel, din luna iunie au fost realizate un număr de
118 endoscopii, din care 78 de bronhoscopii de urgență.
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.
Până la finalul lunii decembrie, este imperativă dotarea altor 20 de secții de terapie intensivă,
neonatologie și pediatrie, cu peste 4.700 de echipamente medicale și materiale de protecție în valoare
estimată de peste 400.000 Euro.
•

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Oradea

•

Spitalul Universitar de Urgență București

•

Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

•

Spitalul Clinic Județean Mureș

•

Institutului de Boli Cardiovasculare şi Transplant din Târgu Mureş

•

Spitalul Județean de Urgență Tulcea

•

Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova

•

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

•

Spitalul Alexandru Simionescu Hunedoara

•

Spitalul Județean de Urgență Alexandria.

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 6.700 de cadre medicale au fost astfel sprijinite în lupta
contra pandemiei cu peste 269.004 echipamente și materiale medicale indispensabile.
Pentru mai multe informații:
Ștefania Mircea, Coordonator
stefania.mircea@salvaticopiii.ro.
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0745.375.148,
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Alexandra
Boeriu,
Coordonator
alexandra.boeriu@salvaticopiii.ro .
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0744.360.446,

___________________________
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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