COMUNICAT DE PRESĂ
Organizaţia Salvaţi Copiii donează echipamente de 304.777 lei pentru maternităţile
din vestul ţării
Timişoara, 9 aprilie 2014. Salvaţi Copiii România a donat astăzi un incubator performant Spitalului Clinic
de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu în valoare de 45.000 ron. Cu aceeaşi ocazie au fost donate un
monitor performant şi două pulsoximetre, echipamente vitale pentru nou-născuţi, secției de neonatologie a
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara, în valoare de 22.655 ron.
Tot în această săptămână, spitalele din Sibiu, Arad, Petroşani, Hunedoara, Caransebeş şi Reşita vor primi
echipamente noi, astfel: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu va primi un incubator, Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă Arad va primi două monitoare de funcţii vitale, Spitalul de Urgenţă Petroşani va primi
un compresor aer medical, Spitalul Judeţean de Urgenţă Caransebeş va fi dotat cu un incubator şi un
monitor de funcţii vitale, Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşita va primi două pulsoximetre, un monitor de
funcţii vitale, iar Spitalul de Urgenţă Hunedoara va primi un incubator. Aceste echipamente au o valoare
totală de 237.122 ron.
Deşi mortalitatea infantilă în Timiș este în scădere faţă de anii ‘90 când în acest judeţ se înregistra o
rată de 25,8 de decese la o mie de născuţi vii, problema copiilor care nu supravieţuiesc după naştere
rămâne majoră. Statisticile arată o rată a mortalității infantile de 9,3 la mie în acest județ, mai mare decât
media naţională de 9 la mie.
În secţia de nou-născuţi prematuri a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Louis Țurcanu, în 2013 au
fost trataţi 850 de copii, din care 60% au primit o şansă în plus la viaţă cu ajutorului incubatoarelor. La
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara, o maternitate de nivel 3, au avut loc anul trecut 2195
naşteri, din care aproape 12 % premature, adică 254.
„Prematuritatea este încercarea majoră a oricărui medic format să lucreze cu nou-născuţii, dar şi cea mai
frumoasă motivaţie pentru vieţile fragile care sunt salvate. Ne bucurăm de acest sprijin în baza căruia,
începând de astăzi, pe lângă toată grijă pe care o primesc din partea cadrelor medicale, pacienții noștri
vor beneficia și de echipamente performante”, a declarat Mihai Gafencu, medic primar pediatru,
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Louis Țurcanu Timişoara
„Până acum am reuşit să salvăm împreună 3.600 nou-născuţi cu echipamentele donate. Cu ceea ce
vom oferi în 2014 vom ajuta la salvarea a altor 5.400 de bebeluşi. Este nevoie de ajutorul oamenilor şi al
companiilor în continuare. Suportul oferit de Dorna ne-a ajutat să dublăm numărul echipamentelor donate.
Trebuie să continuăm. România pierde aproximativ 1.800 de nou-născuţi anual, majoritatea în primele zile
de viaţă”, a declarat Gabriela Alexandrescu, preşedintele executiv al Organizaţiei Salvaţi Copiii.
Acțiunea de la Timişoara face parte din seria dotărilor asumate de Salvaţi Copiii pentru modernizarea a
28 maternități și secții de nou-născuți din țară. Datorită generozității contribuabililor prin campania 2%,
dar şi a companiilor, 2.074.000 de lei vor fi investiţi în dotarea secțiilor de nou-născuți din: Piteşti, Bacău,
Brașov, 3 maternități din București, Reșița, Caransebeș, Constanța, Craiova, Segarcea, Hunedoara, Iași,
Hârlău, Târgu-Mureș, Roman, Piatra-Neamț, Petroșani, Ploiești, Sibiu, Botoșani, Vatra-Dornei, Arad, 2
secții de nou-născuți în Timișoara, Vaslui, Focșani, Cluj-Napoca și dezvoltarea de programe de educaţie
și suport pentru 5.000 de mame şi copii din comunități defavorizate.
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Salvaţi Copiii continuă şi astăzi apelul către publicul larg, de a redirecţiona cei 2% din impozitul pe venit
către dotarea cu echipamente a maternităţilor şi secţiilor de nou-născuţi din România.
“M-am implicat în campania Salvaţi Copiii pentru că rezultatele muncii organizaţiei sunt vizibile, prin
echipamentele donate multor maternitati din tara, şi au facut deja diferenta pentru viata multor copii.
Indemn pe toată lumea să redirecţioneze 2% din impozitul pe venit către Salvaţi Copiii si programul de
dotare a maternitatilor, pentru ca un gest atât de simplu poate avea efecte insemnate, in conditiile in care
in Romania fenomenul mortalitatii infantile inca face ravagii”, a declarat eurodeputata Daciana
Sârbu, susţinătoare a campaniei, colaboratoare a organizaţiei şi membră în comisia de Sănătate a
Parlamentului European.
Mulţumiri susţinătorilor noştri: Dorna, GSK România, Reckitt Benkiser, Howard Johnson Grand Plaza,
Gazprom, BNP Paribas Lease Group, La Fântâna, Create Direct, Dona Nina, Maiocci, Manpower
România, Maccaferri România, Canah Internaţional, Eldomir Impex, Melspring România, ODU România
Manufacturing, Picară Trading, Electric Plus, Mecanoconstructii, Air BP Sales România, Carioca Studio,
Dennemeyer Associates, Eurosiloz, Fast Connection Trading, Mig Vas Distrubutie, Omnitech Industrial
Machines, Romfract Spedition, Shopmania Net, Sky-XS Aircargo, Tuboscope Vetco GMBH Celle
Germania, Coface Bois Colombes, Inbox Marketing, SDS Group, Best jobs, Cafmin, Confort 2000,
Euroglass, Locacombine, Olive Studio, Simus Trading, Societatea de investiţii financiare, Top Nutrition,
Vitprest, Promenadă, Realitatea TV, TVR, Eventures, CFR Călători, CFR S.A, METROREX, Cocor Media,
Lemon Design, Cinema Pro, Holywood Multiplex, Evo Media, Vision Media Plus, precum și altor companii
care au ales să susțină acest demers.
Mulţumiri speciale: Amalia Năstase, Ambasador al Campaniei, Andi Moisescu, Mihaela Rădulescu,
Răzvan Simion, Dani Otil, Laura Cosoi, Ioana Ginghină, Sonia Argint, Inna, Jojo, Mihai Morar, Cristian
China-Birta, Ana Nicolescu, Antonia, Dan Teodorescu & Trupa Taxi, Delia Matache, Smiley, Sore,
Connect-R, Anca Lungu, Dragoș Chircu, Melania Medeleanu.
Fii susţinătorul nostru în programul de reducere a mortalităţii infantile, redirecţionând 2% din
impozitul pe venit către maternităţi, secţii de nou-născuţi şi suport parental, prin Organizaţia
Salvaţi Copiii.
Formularele precompletate cu datele de identificare ale organizaţiei pot fi descărcate de pe site-ul
oficial http://www.salvaticopiii.ro/?id2=00040006. Acestea trebuie completate cu datele personale,
semnate şi depuse personal la administraţiile financiare sau trimise prin poştă cu confirmare de primire,
până la data de 25 mai 2014. Suma nu trebuie menţionată în formular, urmând să fie completată de
administraţia financiară.
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 Internaţional, 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.
Contact Salvaţi Copiii România: Alexandra Boeriu
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