
 
 
 

Un incubator de transport, un ventilator de transport și altă aparatură medicală vitală ajung la 

Maternitatea Spitalului Universitar de Urgență București, pentru ca nou-născuții cu patologii 

grave să poată fi primiți și salvați 

- Până la 31 decembrie, fiecare companie poate contribui la salvarea copiilor – 

 

 

București, 21 decembrie 2020: Organizația Salvați Copiii România dotează Maternitatea 

Spitalului Universitar de Urgență București, unde ajung prin transfer atât nou-născuți cu 

patologii severe, cât și gravide cu patologii complexe asociate sarcinii, cu un incubator de 

transport, un ventilator de transport, un electrocardiograf-ECG și două monitoare de funcții 

vitale, în valoare de 36.300 de Euro.  Este cea de-a patra dotare pe care organizația o face 

Secției de Neonatologie a Spitalului Universitar de Urgență București, unde au mai fost donate 

două ventilatoare neonatale de ultimă generație, o sondă ecografică și două incubatoare în 

valoare totală de 108. 885 de Euro.  

 

La Spitalul Universitar de Urgență București s-au născut anul acesta 2.106 de copii, 264 fiind nașteri 

înainte de termen. Pentru că intervenția în cazuri severe presupune aparatură medicală adecvată, 

Secția de Neonatologie a spitalului a primit, prin transfer de la alte spitale, alți 38 de nou-născuți în 

2020. 

 „Îngrijirea prematurilor foarte mici necesită multe resurse, utilizând tehnologie medicală avansată 

și medicamente costisitoare, dar viața micilor pacienți este neprețuită. De aceea, suplimentarea 

bugetului alocat sănătății prin activitățile civice și caritabile desfășurate de organizațiile 

neguvernamentale sunt de mare folos și trebuie apreciată și încurajată.  

 

Datorită colaborării cu Salvați Copiii, maternitatea SUUB deține acum un incubator de transport și 

un ventilator de transport performant ce permit suportul respirator optimal între sala de nașteri și 

terapia intensiva neonatală, aparatură care va face diferența în îngrijirea nou-născuților”, a explicat 

doctorul Adriana Dan, șeful Secției de Neonatologie. 

 

Pentru a putea primi și trata cu celeritate cazurile grave de prematuri și nou-născuți cu patologii 

complexe, medicii de la Spitalul Universitar de Urgență București au nevoie de completarea dotărilor 

existente cu încă două ventilatoare neonatale pentru ventilația blândă a nou-născuților foarte 

prematuri, lămpi de fitoterapie care să faciliteze apropierea dintre mamă și copil, pompe de perfuzie 

cu tehnologie avansată și realizarea unui sistem de monitorizare centralizată a tuturor parametrilor 

vitali ai nou-născuților din terapia intensivă - echipamente indispensabile pentru o maternitate de grad 

III.  

 

Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România, a explicat: „Dotarea 

maternităților din România reprezintă o prioritate națională și ar trebui definită ca atare în orice 

program de guvernare. De aparatura medicală depind atât supraviețuirea copiilor născuți prematur, 

cât și calitatea unui act medical pentru care medicii au nevoie de sprijinul nostru.  

 

Sunt maternități pentru care Salvați Copiii intervine constant, pentru a pune la dispoziția medicilor 

aparatura medicală vitală. Acest lucru nu ar fi posibil fără implicarea susținătorilor și a medicilor”. 
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Organizația Salvați Copiii lansează un apel, la finalul anului, pentru sprijinirea urgentă a         

10 secții de terapie intensivă neonatală și de pediatrie cu echipamente medicale performante. 

 

În anul 2020, Salvați Copiii a oferit peste 273.609 echipamente și materiale medicale indispensabile 

către 57 de unități medicale și de îngrijire pacienți (peste 60 de secții de neonatologie și pediatrie) și 

79 de cabinete de medicină de familie. O bună parte din fonduri au fost obținute cu ajutorul 

mecanismului de redirecționare a 20% din impozitul pe profit. Salvați Copiii se bazează și în acest an, 

pe generozitatea companiilor, care pot descărca contractul de sponsorizare de pe 

www.salvaticopiii.ro/direcționeaza și face un apel pentru a reuși susținerea a zece unități medicale la 

începutul anului 2021. 

În urma numeroaselor solicitări primite de la medici, Salvați Copiii dorește să continue sprijinirea 

imediată a spitalelor care au ca punct de interes major secțiile de primire în regim de urgență pentru 

copii, maternități și secțiile de terapie intensivă pentru nou-născuți cu echipamente medicale vitale: 

ventilatoare, injectomate, audiometre, monitoare de funcții vitale, ecografe. 

Amalia Năstase, Ambasador al campaniei, a vorbit despre virtuțile sociale ale implicării: 

„Sănătatea copiilor ar trebui să ne intereseze pe toți. Eu sunt extrem de recunoscătoare Organizației 

Salvați Copiii România, pentru că m-a învățat cum să mă implic în această cauză frumoasă, dar 

extrem de grea. Cred că fiecare dintre noi este parte a schimbării în bine, iar atunci când gesturile 

bune vin împreună, rezultatul e o societate mai bună pentru toți. Asta face mecanismul de 

redirecționare a 20% din impozitul pe profit, pe care companiile îl au la îndemână.” 

 

20% din impozitul pe profit asigură porția de viață pentru prematuri 

 

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.  

Companiile plătitoare de impozit pe profit pot direcționa maxim 20% din impozitul pe profit, dar nu 

mai mult de 0,75% din cifra de afaceri, iar IMM-urile pot sponsoriza cu o sumă care să nu depășească 

20% din impozitul pe venit. 

Plățile trebuie făcute până la 31 decembrie 2020. 

 

Date de context - Mortalitatea infantilă în România 

Dotarea cu echipamente moderne a maternităților, asigurarea unui buget adecvat și a unui personal 

corespunzător conduc neîndoielnic la diminuarea semnificativă a ratei mortalității infantile, așa cum 

s-a înregistrat în ultimii ani. 

 

http://www.salvaticopiii.ro/direcționeaza
https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/media/Documente/Contract-de-sponsorizare-2020.pdf
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În ciuda acestei evoluții, mortalitatea infantilă rămâne un capitol sumbru pentru România, 

plasând țara noastră, după 13 ani de integrare europeană, încă pe primul loc în Uniunea 

Europeană, cu o rată a mortalității infantile aproape dublă (6,2 ‰) față de media de 3,5‰. 

O treime din aceste decese ar putea fi prevenite prin dotarea maternităților și secțiilor de nou-născuți 

cu echipamente medicale performante și prin dezvoltarea de programe suport pentru gravide, mame și 

copii. Prin refuzul dreptului la viață al nou-născuților este încălcat grav principiul interesului superior 

al copilului care se impune, conform legii, în orice decizie a autorităților administrative, organelor 

legislative sau instanțelor judecătorești. 

Contact Salvați Copiii România:  

Ștefania Mircea, Coordonator program, stefania.mircea@salvaticopiii.ro, 0745375148 

Web: www.salvaticopiii.ro 

 

 

Despre OrganizațiaSalvați 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 organizație 

independentă din lume care promovează drepturile copilului și care cuprinde 30 de membri șidesfășoară 

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. În cei 

30 de ani de activitate, peste 2.200.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației 

Salvați Copiii. 

mailto:stefania.mircea@salvaticopiii.ro
http://www.salvaticopiii.ro/
https://www.salvaticopiii.ro/

