Secția de Terapie Intensivă a maternității din Tulcea, județ cu o rată alarmantă a mortalității
infantile, va fi dotată cu aparatură medicală complexă. Intervenții și în comunități
Tulcea, 30 martie 2021: Rata mortalității infantile în județul Tulcea (14,8 la mia de copii născuți
vii) este de aproape trei ori mai mare față de media națională (5,8 la mia de copii născuți vii),
motiv pentru care Organizația Salvați Copiii România demarează în regiune un amplu program
de combatere a mortalității infantile atât prin dotarea cu aparatură medicală vitală a Secției de
Neonatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Tulcea, cât și prin servicii integrate
(medicale, sociale, educaționale) dedicate mamelor, gravidelor, gravidelor minore și copiilor
până în 5 ani, în comunitățile vulnerabile.
Astfel, medicii de la Spitalul Județean de Urgență Tulcea vor avea la dispoziție un incubator, un
analizor mobil de gaze sanguine cu 500 de cartușe, patru seringi automate, două pulsoximetre, patru
cântare, trei aspiratoare chirurgicale și un sterilizator cu aer cald, în valoare totală de 35.000 de Euro.
Dotarea este posibilă prin generozitatea Fox România (25.000 de Euro) și a susținătorilor care au ales
să redirecționeze 3,5% din impozitul pe venit programului Organizației Salvați Copiii. Prin
echipamentele donate de Organizația Salvați Copiii, în ultimii trei ani, Secției de neonatologie a
Spitalului Județean de Urgență Tulcea, a crescut calitatea serviciilor medicale, fapt care a condus la o
scădere a mortalității perinatale (primele șapte zile de viață).
În anul 2019, la maternitatea din Tulcea s-au născut 882 de copii, dintre care 97 de prematuri și 61 de
nașteri în rândul mamelor sub 18 ani. Anul trecut au avut loc 933 de nașteri, dintre care 107 nașteri
premature și 58 de nașteri în rândul minorelor.
„Datorită donaţiei realizate de Salvaţi Copiii, în viitor mai mulţi nou-născuţi ajunşi la noi în spital vor
primi o îngrijire adecvată și unii chiar o șansă în plus la viață. Sperăm să putem veni astfel în
întâmpinarea solicitărilor medicale de orice natură din județul nostru, în special a celor legate de
nou-născuți, contribuind în acest fel semnificativ la scăderea ratei mortalității infantile. Salvați Copiii
a făcut un pas uriaș în acest sens. Vă mulțumim și laolaltă cu noi, vă mulțumesc mămicile tulcene ai
căror bebeluși se vor dezvolta sănătoși datorită donațiilor dumneavoastră!”, a declarat
Dr. Tudor-Ion Năstăsescu, Managerul Spitalului Județean de Urgență Tulcea.
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Totodată, pentru a contribui la reducerea mortalității infantile din județul Tulcea, Organizația Salvați
Copiii a decis să extindă programul Sănătatea mamei și a copilului în zonele defavorizate din județ.
Astfel, vor fi asigurate servicii integrate (medicale, sociale, educaționale) la nivel local pentru mame,
gravide, gravide minore și copii până în 5 ani, care vor primi suport socio-medical prin facilitarea
accesului la servicii de sănătate, de planificare familială și asistență pediatrică.
Până în prezent, 56.000 de beneficiari (mame, gravide, copii 0-5 ani) au fost susținuți în cadrul
programului.
Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România, a explicat necesitatea de a
continua dotarea maternităților, precum și a secțiilor de terapie neonatală și de pediatrie, în contextul
crizei: „Pandemia a vulnerabilizat suplimentar un sistem care avea deja probleme cronice, printre
care cele legate de finanțarea deficitară și de dotarea precară cu aparatură medicală performantă.
Componenta de intervenție este vitală atât în maternități, cât și în comunități și ne bazăm în
continuare pe sprijinul dumneavoastră”.
„Nouă, echipei Fox, ne pasă de viitor, ne pasă de copiii noștri, de copiii României. Vrem ca ei să fie
sănătoși, educați, optimiști, parte dintr-un sistem echilibrat și bine dezvoltat, parte din viitor. Ne-am
concentrat atenția și bugetele CSR prioritar în zonele și spitalele care aveau mai multă nevoie de
ajutor ca oricând, în mediul rural sau în orașe nu foarte dezvoltate, cu o rată de mortalitate infantilă
ridicată, pentru a salva copiii născuți prematur sau în stare critică, care au șanse mici la viață. Am
ales să ne implicăm în dotarea spitalelor cu aparatură medicală necesară, pentru a readuce speranța
copiilor, părinților, comunității, pentru a reda speranța în viitorul nostru, al tuturor.
Mulțumim partenerilor noștri Salvați Copiii, care sunt responsabili de multe fapte bune în România și
ne sunt alături de mulți ani în acest proiect, aducându-ne în atenție nevoile urgente ale comunităților
defavorizate. Demersul Fox este unul de lungă durată, început acum câțiva ani, spitalul din Tulcea
fiind deja al 5-lea din cadrul acestor proiecte. Și nu ne oprim aici. Vrem ca tot mai mulți copii să aibă
șansa să răspundă la întrebarea: "Tu ce vrei să fii când vei crește mare?", a declarat Andreea
Toader – Marketing Manager FOX România.

ZID PENTRU SPITALE, cu 3,5% din impozitul pe venit
Organizaţia Salvaţi Copiii România a extins programul de combatere a mortalităţii infantile și în
secţiile de pediatrie din spitalele din ţară, afectate de o subfinanţare acutizată în contextul pandemiei.
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În anul 2021, vor fi dotate 20 de unităţi medicale, cu aparatură în valoare de 1.000.000 de Euro.
Toți cei care doresc să se implice pot trimite formularul de redirecţionare 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.
Contact Salvați Copiii România:
Ștefania Mircea, Coordonator program, stefania.mircea@salvaticopiii.ro , 0745.375.148.
______________
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 trataţi şi
producerea schimbărilor imediate şi de durată în viaţa acestora. Peste 2.570.000 de copii au fost implicați în
programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.
Despre Fox România
Fox România este unul din cei mai importanți jucători de pe piața de mezeluri din România și o mare familie cu
peste 1000 de angajați, cu creștere organică de mai bine de două decenii și investiții de peste 35 de milioane de
euro, în ultimii 10 ani. Consecventă ideii de a se implica în viața comunității, compania Fox vine în mod
constant în sprijinul copiilor vulnerabili, investind în aparatură medicală pentru nou-născuți, investind astfel în
sănătatea copiilor, dar și în viitorul nostru, al tuturor.
Alăturându-se inițiativelor promovate de Organizația Salvați Copiii încă din 2018, Fox a donat de-a lungul
timpului banii necesari pentru dotarea mai multor spitale aflate în nevoie. Toate echipamentele donate până
acum sunt complexe, de ultimă generație, cu rol vital în salvarea nou născuților prematur și reflectă grija
companiei pentru a da o șansă celor aflați la început de drum în viață.
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