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Gest de solidaritate: Un donator anonim achiziționează, din banii economisiți, un incubator 

vital pentru Maternitatea din Botoșani 

                  

       

                S-a născut cântărind 1.000 de grame, când s-a internat mama nu a știut de sarcină, așa 

că medicii nu erau pregătiți pentru o naștere. Se stabilise că sarcina este mica, și va avorta. Dar 

când s-a născut băiețelul era viguros, și-a luat viață în propriile mâini și a luptat pentru ea încă de 

la început. A trebuit să fie adus în fugă la secția de Terapie Intensivă Neonatală, învelit într-o 

bocceluță improvizată de o asistentă. S-a dovedit a fi cel mai curajos mic luptător de la maternitatea 

din Botoșani. A învățat să respire și a stat în incubator până când a fost suficient de puternic să își 

încerce curajul și în lumea de afară. 

 

Botoșani, mai 2021: Cu sprijinul unui donator din Botoșani, care a vrut să rămână anonim și 

care a economisit bani pentru acest gest de solidaritate, Organizația Salvați Copiii România 

va pune la dispoziția medicilor din maternitatea Spitalului Județean de Urgență Mavromati 

din județul Botoșani un incubator performant, în valoare de 10.000 de euro. Numai în anul 

2020, aici au venit pe lume 2.480 de copii, dintre care 290 au avut nevoie de tratament și 

îngrijiri în secția de terapie intensivă neonatală, unde medicii au avut în față o decizie grea: 

alocarea incubatoarelor pentru cele mai grave cazuri.  

 

„Unu din 10 copii se naște prematur. Mulți dintre acești nou-născuți sunt așa mici, încât nu  respiră 

la naștere. Uneori  prima respirație este dată de aparatul de ventilație, prima bătaie a inimii 

este  dată de metodele de reanimare și apoi ajung în terapie intensiva neonatală. O secție de Terapie 

Intensivă Neonatală începe cu un incubator, primul pas al reanimării neonatale spune că vom plasa 

copilul sub o sursă de căldură”, a explicat medicul Carmen Zoboloteanu, sef secție neonatologie 

Spitalul Județean de Urgență Mavromati Botoșani. 

 

În condițiile în care criza sanitară a vulnerabilizat suplimentar secțiile de pediatrie și de terapie 

neonatală, Salvați Copiii România va intensifica dotarea acestora cu aparatură medicală vitală, în 

urma solicitărilor directe primite de la medici.  

 

Pe sprijinul Salvați Copiii și, implicit, al mecanismului de redirecționare a 3,5% din impozitul pe 

venit se bazează spitale din zone cheie ale țării cu flux mare de pacienți, după cum urmează:   
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• Spitalul Orasenesc Rupea, Brașov - Lampa fototerapie, Bilirubiniometru transcutanat, 

Cântar electronic cu taliometru incorporat, Analizor hematologie 

• Spitalul Municipal dr. Aurel Tulbure Făgăraș, Brașov - monitor funcții vitale portabil, 

pulsoximetru, incubator închis, lampă de fototerapie 

• Maternitatea  Spitalului Județean de Urgență Mavromati, Botoşani - ventilator 

performant 

• Spitalul Municipal Dorohoi, Botoșani - bilirubinometru, 2 lămpi de fototerapie, 2 mese 

radiante 

• Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu- 

Maternitatea Polizu, București - Dotarea și modernizarea Secției Clinice Obtetrică-

Ginecologie (4 Săli de travaliu, 2 Săli de pretravaliu, lăuzie imediată, 2 rezerve de terapie 

intensivă pentru lăuze post operație cezariană) 

• Spitalul Universitar de Urgență București - dispozitiv tecotherm, sistem de hipotermie 

controlată la pacient, modernizarea secției cu rampe de oxigen, ventilator, suport 

multifuncțional pentru incubator 

• Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu, București - stație 

centrală, 4 monitoare, 4  pompe de perfuzie, 8 injectomate 

• Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, Cluj - Dispozitiv CPAP, incubator 

• Spitalul Municipal Medgidia, Constanța – Iincubator, 2 lămpi de fototerapie, 2 

monitoare funcții vitale, bilirubinometru, 2 injectomate 

• Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, Dâmbovița – ventilator neonatal 

• Spitalului Orășenesc Tg. Bujor, Galați - ecograf, aspirator ginecologic pentru asistarea 

nașterilor, bilirubinometru, lampa pentru fototerapie cu radiometru 

• Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci, Galați- bilirubinometru, 2 pulsoximetre, 2 

monitoare de funcții vitale, 3 injectomate, lampă de fototerapie, analizor de gaze, aparat de 

radiologie, rampă terapie intensivă 

• Spitalul Municipal Gheorgheni, Harghita - mobilier, ecograf, troliu de urgență, pat 

multifuncțional 

• Maternitatea Spitalului Județean Deva, Hunedoara - 4 pulsoximere, 2 lămpi de 

fototerapie, bilibed, masă de resuscitare, resuscitator, neopuff 

• Spitalului de Urgenta Petroșani, Hunedoara - 4 aspiratoare chirurgicale, 4 injectomate, 

dispozitiv medical pentru determinarea gazelor din sânge și consumabile, 1 sistem de 

vizualizare a venelor, 2 aparate aerosoli, monitor functii vitale, 10 mese de înfașat 
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• Centrul de Terapie Intensivă Neonatală Regional, Iași - Electroencefalograf, Aparat de 

hipotermie generalizată, etuvă  

• Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, Mehedinți - Renovarea și 

dotarea secției de neonatologie, mobilier (paturi, dulap, troliu, pat de examinare), lampă de 

fototerapie 

• Spitalul Municipal Campina, Prahova - 3 incubatorare ( de transport, deschis cu neopuff, 

închis), 2 pulsoximetre portabile, geantă de reanimare compartimentată, monitor neonatal, 

pulsoximetru, ventilator, 4 lămpi fototerapie, aparat de analiză a gazelor sangvine, 

organizator materiale sanitare, dulap pentru aparatură de urgență, masă de tratament 

inoxmobilă, pătuț neonatal rabatabil cu saltea, 10 injectomate, sistem de vizualizarea 

venelor 

• Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara- ecograf 

• Spitalul Clinic Județean de Urgență “Pius Brinzeu” Timișoara -5 monitoare de funcții 

vitale, 5 pulsoximetre, ecograf neonatal, 3 aparate CPAP, 2 ventilatoare, 1 aparat 

hipotermie 

 În cadrul programului național de reducere a mortalității infantile, în 10 ani de campanie, au fost 

investite aproximativ 6 milioane de Euro în dotarea a 100 de maternități, secții de nou-născuți 

și secții de pediatrie din toate județele țării, cu peste 830 de echipamente medicale, care au 

ajutat la supraviețuirea a peste 90.000 de copii. 

Primele intervenţii de urgenţă în anul 2021, au fost făcute în: 

• Mureș, la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant din Târgu Mureş, 

Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș și Spitalul Clinic de Urgență Mureș, 

• București, la Maternitatea Bucur, 

• Mehedinți la Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin 

• Tulcea, la Spitalul Județean de Urgență Tulcea. 

Totodată, printr-un record de solidaritate socială, Salvați Copiii România a reușit să achiziționeze 

două ambulanțe de uz pediatric și să finalizeze lucrările de reparații ale sistemului permanent de 

energie de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București. 
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INTERVENȚIA SALVAȚI COPIII, PENTRU ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚII SPITALELOR 

DIN ROMÂNIA 

 

Pentru protejarea și spijinirea medicilor și spitalelor, Salvați Copiii România a decis încă de la 

debutul crizei sanitare să pună la dispoziția acestora fondurile care vor fi colectate din redirecționarea 

a 3,5% din impozitul pe venit, astfel încât fiecare contribuabil să poată susține nemijlocit întărirea 

capacității sistemului medical românesc, aflat sub presiune în această perioadă critică. 

 

Într-o primă etapă,  aceea a intervenției urgente, Organizația Salvați Copiii a dotat prioritar spitalele 

cu echipamente de protecție pentru medici, în următoarele luni fiind vitală achiziția de aparatură 

medicală performantă, mai ales pentru secțiile de terapie neonatală, care îngrijesc nou-născuții cei 

mai vulnerabili: prematurii și cei cu patologii complexe. 

 

Toți cei care doresc să se implice pot trimite formularul de redirecționare a 3,5% din impozitul pe 

venit la adresa  sustinator@salvaticopiii.ro , pentru dotarea maternităților și secțiilor de pediatrie din 

România cu echipamente medicale performante. Termenul limită de depunere este 25 mai, iar 

formularul se poate descărca de aici: www.salvaticopiii.ro/redirectioneaza.  

Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România, a atras atenția că eforturile 

pentru întărirea sistemului medical trebuie accelerate: ”Vom accelera programul de echipare a 

secțiilor de pediatrie și de terapie intensivă neonatală, pentru că subfinanțarea cronică, problemele 

sistemice s-au acutizat în această perioadă. Fondurile provenite din redirecționarea unei cote parte 

din impozitul pe venit sunt esențiale pentru copiii care au nevoie de intervenție medicală”. 

Informații de context: Principale cauze ale mortalității copiilor de până în pantru ani sunt, potrivit 

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) pentru anul 2019: 

• leziunile traumatice (o rată de 8,7 la 100.000 de locuitori) 

• afecţiunile aparatului respirator (7,3 la 100.000 de locuitori) 

• tumorile (4,3 la 100.000 de locuitori)  

• malformaţiile congenitale (2,9 la 100.000 de locuitori)  

Contact Salvați Copiii România:  

Ștefania Mircea, Coordonator program, stefania.mircea@salvaticopiii.ro , 0745.375.148.  

______________ 

mailto:sustinator@salvaticopiii.ro
http://www.salvaticopiii.ro/redirectioneaza
mailto:stefania.mircea@salvaticopiii.ro
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Despre Organizaţia Salvaţi Copiii:   

De 31 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 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 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 tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viaţa acestora. Peste 2.570.000 de 

copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii. 

https://www.salvaticopiii.ro/

