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Organizaţia Salvaţi Copiii demarează campania de dotare a celui mai vechi
spital de copii din România, „Grigore Alexandrescu”
București, x august 2014. Salvați Copiii România lansează o acțiune de atragere de fonduri
pentru echiparea Secţiei de terapie intensivă neonatală a spitalului „Grigore Alexandrescu” cu un
incubator de ultimă generație, în cadrul campaniei „Bun venit pe lume!”. Pentru achiziția aparatului,
în valoare de 10.000 de euro, este nevoie de mobilizarea cât mai multor donatori, persoane fizice sau
juridice, în condițiile în care, pentru a face față nevoilor din această secție, incubatorul ar trebui
instalat în următoarele două luni.
Secţia de terapie intensivă neonatală a spitalului „Grigore Alexandrescu” a fost înfiinţată
recent, în anul 2000, pentru a răspunde nevoilor copiilor născuţi prematur care ajungeau aici din
întreaga ţară. Spre deosebire de restul unităţilor sanitare pediatrice din ţară, copiii internaţi aici sunt,
cu toţii, cazuri grave: majoritatea suferă de malformaţii grave - peritonite, atrezii de esofag sau de
intestin -, iar şansa lor de supravieţuire depinde de echipa de medici şi de aparatura pe care aceştia o
au la dispoziţie.
„Îngrjim copii de 700-800 grame, iar unii dintre ei ajung să stea în spital luni de zile, timp în
care casa lor este, practic, un incubator. Rămân aici, în secţia de terapie intensivă, până când capătă
suficiente forţe să-şi ia viaţa pe cont propriu. Pentru ei, incubatorul este un mod de viaţă”, spune
Ana-Maria Brădeanu, medic neonatolog în cadrul spitalului „Grigore Alexandrescu”. Din păcate,
supraaglomerarea secţiei de terapie intensivă face ca, prea des, medicii să fie forţaţi să aleagă între
bebeluşii care vor avea acces la unul dintre cele patru incubatoare existente.
„Echiparea Spitalului «Grigore Alexandrescu» face notă aparte în cadrul programului nostru
de dotare a maternităților și secțiilor de neonatologie, în primul rând pentru că această unitate nu
face parte, practic, din niciuna din aceste categorii: copiii internați nu se nasc aici, ci sunt aduși din
alte spitale din țară, în care medicii fie nu dispun de aparatura necesară, fie își declină competența în
tratarea unor cazuri extrem de grave. De asemenea, dacă în general secțiile către care ne îndreptăm
atenția nu au mai fost modernizate de ani buni, aici echipamentele sunt relativ noi, de bună calitate,
însă într-un număr disproporționat de mic raportat la nevoile reale ale micilor pacienți”, declară
președintele executiv al Organizației Salvați Copiii România, Gabriela Alexandrescu.
De data aceasta, cea care a atras atenția asupra situației de la Spitalul de copii „Grigore
Alexandrescu” a fost creatoarea de modă Rita Mureșan, ajunsă aici într-un context personal și
impresionată de volumul de muncă din secția de neonatologie și de raportul disproporționat dintre
numărul de cazuri și aparatura existentă. „Fina mea a petrecut trei luni aici, după ce se născuse la nici
30 de luni. De câte ori am vizitat-o am remarcat că, deși se aflau în stare critică, convalescenți după
fel de fel de operații, nu toți bebelușii „prindeau” un loc în incubator, secția fiind permanent
suprapopulată. Știind de campania Salvați Copiii, m-am decis sa încerc să includ această secție în seria
dotărilor, în speranța de a mobiliza cât mai multă lume”, povestește creatoarea.

Oricine se poate alătura cauzei noastre, cu un efort minim. Prin donații lunare de 10, 30 sau 100 de
lei la adresa http://www.salvaticopiii.ro/?id2=000200070010, fiecare dintre noi poate susţine şansa
la viaţă a copiilor internați la Spitalul de copii „Grigore Alexandrescu”. Împreună putem salva vieţi,
împreună putem schimba statisticile triste din România.
Campania de dotare a Spitalului „Grigore Alexandrescu” se adaugă celor 28 de dotări
programate anterior de Salvaţi Copiii în 2014 în cadrul campaniei de reducere a mortalității infantile
„Bun venit pe lume”.
Reamintim că România se menţine și anul acesta pe primul loc în clasamentul nefericit al
mortalității infantile la nivelul întregii Uniuni Europene, cu o rată de 9 la 1.000 de nou născuţi vii, faţă
de media europeană de 4,1 la mie. Cifra este cu atât mai revoltătoare mult cu cât, potrivit estimărilor
Salvați Copiii, o treime din aceste decese ar putea fi prevenite prin dezvoltarea de programe de
suport pentru mame şi copii şi echiparea maternităţilor şi secţiilor de nou-născuţi cu echipamente
medicale performante.
În cursul anului 2013, Salvaţi Copiii a reuşit să doteze prin campania „Bun venit pe lume” 18
maternități şi secţii de nou-născuți. Datorită generozității companiilor și persoanelor fizice, în acest
an vom investi 2.730.000 de lei în dotarea altor 29 de maternități și secții de nou-născuți din Pitești,
Bacău, Brașov, București, Reșița, Caransebeș, Constanța, Craiova, Segarcea, Hunedoara, Iași, Hârlău,
Târgu-Mureș, Piatra-Neamț, Petroșani, Roman, Ploiești, Sibiu, Botoșani, Vatra-Dornei, Arad,
Timișoara, Vaslui, Focșani, Cluj-Napoca, Oltenița și în dezvoltarea de programe de educaţie și suport
pentru 5.000 de beneficiari din comunități defavorizate.

Despre Organizaţia Salvaţi Copiii
Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit, care
militează activ pentru drepturile şi protecţia copilului în România, din 1990, în acord cu prevederile
Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului.
Programele organizaţiei sunt adresate tuturor copiilor, cu o atenţie deosebită către cei aflaţi în
situaţii dificile - copiii din comunităţile dezavantajate, copiii victime ale violenţei, exploatării prin
muncă, traficului sau neglijării, copiii refugiaţi etc. În cei 23 de ani de activitate, peste 1.007.000
copii au fost implicaţi în campaniile şi programele desfăşurate de organizaţie.
Salvaţi Copiii România este membru al Save the Children International, 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.
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