
 

    

   

 

Spitalul din Târgu Bujor va fi dotat cu aparatură medicală performantă, inclusiv cu un incubator 

pentru copii născuți prematur 

Galați, 27 octombrie 2022: Lipsa aparaturii medicale de ultimă generație, numărul mare al sarcinilor 

neurmărite medical și distanțele mari până la primul spital dotat, în zonele defavorizate, contribuie la 

creșterea mortalității infantile, capitol unde România deține primul loc din Uniunea Europeană.  

Organizația Salvați Copiii a accelerat programul de combatere a mortalității infantile și duce la  Spitalul 

Orășenesc Târgu Bujor (Galați) aparatură medicală complexă, constând în: incubator neonatal, monitor 

funcții vitale pentru nou-născuți, pulsoximetre profesionale pentru nou-născuți și copii și pompă 

volumetrică cu bibliotecă de medicamente. În secția de pediatrie a spitalului, care este singurul spital pe o 

rază de 65 de kilometri, sunt îngrijiți anual 1.200 de copii, iar în secția de neonatologie se nasc peste 100 

de copii anual. 

 

Lipsa echipamentelor medicale necesare în maternitățile și în secțiile de neonatologie din România ridică 

probleme serioase de mortalitate și de sănătate pentru nou-născuți. Peste 8% dintre copiii care au venit pe 

lume la Spitalul Tg. Bujor s-au născut prematur și au prezentat complicații la naștere, de la icter neonatal, 

stop cardiac cu resuscitare, suferință respiratorie, atelectazie pulmonară (plămâni insuficient dezvoltați – 

colaps) la compresiuni și afecțiuni ale cordonului ombilical. 

 

„Primele zile de viaţă, pentru un copil născut prematur, sunt extrem de importante. Bebelușii prematuri au 

organele insuficient dezvoltate, sistem imunitar deficitar, nu pot respira singuri și nu își pot menține 

temperatura corpului, ceea ce face foarte dificilă adaptarea la viața extrauterină. Pentru evitarea 

complicațiilor, ei au nevoie de echipamente speciale. Acești micuți trebuie să petreacă mai mult timp în 

spitalul nostru, iar cu ajutorul echipamentelor primite de la Salvați Copiii, aparate medicale dedicate și 

performante, le vom putea oferi condițiile optime de care au nevoie pentru a se dezvolta. 

 

Astfel, în incubator se asigură un micromediu închis care asigură condiții optime de temperatură și umiditate, 

dar în același timp nou-născutul este protejat de infecții, alergeni, de zgomotele în exces sau de intensitatea 

luminii care îi poate face rău. Semnele vitale ale bebelușului sunt monitorizate permanent cu ajutorul 

monitorului de funcții vitale și al pulsoximetrului, terapia cu medicamente și alimentația parenterală sunt 

efectuate cu ajutorul pompei volumetrice”, a precizat Dr. Ec. Gheonea Victoria, Manager Spitalul Orașenesc 

Tg. Bujor. 

 

Dotarea, în valoare de 20.000 de euro,  a fost posibilă cu sprijinul Philips România. 

 

Potrivit datelor centralizate la nivelul Uniunii Europene pentru anul 2020, România are cea mai mare rată a 

mortalității infantile din UE (5,6 la mia de copii născuți vii), urmată de Bulgaria și Slovacia (ambele cu rata de 

5,1 la mie); la polul opus se află Estonia (1,4 la mia de copii născuți vii) și Finlanda (1,8 la mie). În cifre 

absolute, 1.008 copii cu vârsta sub un an au murit în anul 2021, în România, multe dintre aceste decese pot fi 

prevenite prin acces la servicii medicale în timpul sarcinii și prin dotarea maternităților și secțiilor de 

neonatologie cu aparatură medicală performantă.  

 

„Programul de combatere a mortalității infantile este unul ambițios, care are mai multe componente, de la 

accesul la servicii medicale pentru femeile din comunitățile vulnerabile și copiii lor până la dotarea și 

refacerea unor secții de neonatologie. Este crucial ca spitalele din țară să poată îngriji copii născuți prematur, 
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în cazul lor fiecare minut după naștere este crucial”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv 

Salvați Copiii România. 

 

Amalia Năstase, Ambasador al campaniei, a subliniat importanța responsabilității sociale și a implicării 

companiilor în reducerea mortalității infantile în România: „Salvați Copiii intervine concret și consistent de 

12 ani în dotarea cu echipamente performante, iar noi putem ajuta la rândul nostru. În această perioadă 

companiile au la îndemână mecanismul de redirecționare a 20% din impozitul pe profit, un real ajutor pentru 

continuarea campaniei de dotare a maternităților cu aparatură vitală de ultimă generație necesară pentru 

salvarea vieților celor mici”. 

 

   #INVESTIȚIE ÎN VIAȚĂ cu 20% din impozitul pe profit 

 

Din anul 2010, Organizația Salvați Copiii a dotat 105 unități medicale (secții de neonatologie, terapie 

intensivă neonatală, secții de pediatrie și Obstetrică-Ginecologie) din toate județele țării, cu peste 1.020 de 

echipamente vitale, investind peste 8.500.000 de euro. Până la sfârșitul anului 2022, Salvați Copiii va dota 

cel puțin 55 de unități medicale cu echipamente performante, asigurând supraviețuirea și tratamentul 

adecvat pentru cel puțin 30.000 de copii. 

 

Companiile pot investi în viața nou-născuților care au nevoie de îngrijire medicală urgentă și de calitate, prin 
încheierea unui contract de sponsorizare, iar persoanele fizice au posibilitatea de a dona online pe 

https://bit.ly/DoneazapentruSănătateaCopiilor sau prin SMS la 8844, 2 euro lunar, text SALVEZ. 
 

Persoană de contact: Ștefania Mircea, coordonator program reducerea mortalității infantile, Salvați Copiii  – 

stefania.mircea@salvaticopiii.ro, tel. 0745 375 148. 

______________ 

Despre Organizaţia Salvaţi Copiii: 

De 32 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 societate și autoritatea publică, în beneficiul copilului. În cele 

peste 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 organizație independentă din lume care promovează drepturile 

copilului şi care cuprinde 30 de membri și desfășoară programe în peste 120 de țări, VIZIUNEA noastră este o 

lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, 

asumându-ne MISIUNEA de a obține progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați și producerea 

schimbărilor imediate și de durată în viața acestora. Peste 2.920.000 de copii au fost implicați în programele și 

campaniile Organizației Salvați Copiii. 

 

Despre Fundația Philips  

Fundația Philips este o organizație caritabilă înregistrată, înființată în iulie 2014 ca principala platformă pentru 

activitățile de CSR ale Philips. Reflectând angajamentul nostru față de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă numărul 

https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/83/83ab11ed-a9a6-4f2e-9b0c-7ccccc95d892.pdf
https://bit.ly/DoneazapentruSănătateaCopiilor
https://www.salvaticopiii.ro/
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3 („asigură vieți sănătoase și promovează bunăstarea tuturor persoanelor de toate vârstele”) și numărul 17 

(„revitalizează parteneriatul global pentru dezvoltare sustenabilă”) ale Organizației Națiunilor Unite, misiunea 

Fundației este aceea de a reduce inegalitățile în domeniul îngrijirii medicale, oferind acces la servicii de sănătate 

de calitate pentru comunitățile defavorizate. Ne îndeplinim acest obiectiv prin implementarea expertizei Philips, a 

produselor și a soluțiilor inovatoare dezvoltate de companie, dar și prin colaborarea cu parteneri cheie din 

întreaga lume și prin furnizarea de sprijin financiar pentru activități de colaborare. Mai multe informații despre 

Fundația Philips pot fi găsite la https://www.philips-foundation.com 

 


