Loteria naşterii: un nou raport ne arată că cei mai dezavantajați copii din
întreaga lume sunt abandonaţi în cursa pentru supravieţuire


Eforturile globale pentru a reduce rata mortalității infantile din cauze ce pot fi prevenite au
salvat milioane de vieţi de când Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului au fost stabilite,
dar acest progres marchează inegalităţi majore între ţări.



Copiii din medii dezavantajate social sau economic, sau din grupuri etnice, sunt
neglijaţi în peste trei sferturi dintre ţările în curs de dezvoltare.



Ultimii 10 ani arată că abordările ce au în vedere evoluția nepărtinitoare în reducerea
mortalităţi infantile din cauze ce pot fi prevenite, în toate mediile, sunt asociate cu un
progres cu 6% mai rapid.

În ciuda progreselor globale istorice din ultimii 15 ani, în reducerea ratei mortalităţii infantile, noul
studiu al Save the Children arată că sunt încă grupuri mari de copii lăsaţi în urmă, doar din cauza țării
în care trăiesc şi a circumstanţelor în care s-au născut.
Mulţi factori, precum apartenența la un grup etnic defavorizat sau la o zonă rurală, influențează
foarte mult șansele de supraviețuire ale unui copil. Salvați Copiii descrie această situație ca fiind o
„loterie a naşterii”.
Raportul „Loteria nașterii” - http://bit.ly/LoteriaNasterii, bazat pe o nouă analiză a datelor defalcate,
din 87 de țări cu venituri mici şi mijlocii din întreaga lume, relevă faptul că în mai mult de trei sferturi
dintre aceste țări, rata de supravieţuire a copiilor este în scădere:


În 78% dintre țările vizate în raport, cel puțin o grupare socială sau economică a rămas în
urmă și, prin urmare, face mai lent progrese în reducerea mortalității infantile;



În 16% dintre țările vizate în raport, inegalitățile în ceea ce privește rata de supravieţuire a
copiilor au crescut în toate grupurile sociale și economice.

Analiza Save the Children evidențiază faptul că, fără o schimbare radicală, loteria nașterii va continua
să funcționeze în viitor, încetinind progresul către obiectivul final, de a pune capăt deceselor din
cauze ce pot fi prevenite, în rândul generațiilor viitoare.
Cu toate acestea, gestionarea aceastor inegalităţi este posibilă. Într-adevăr, aproape o cincime dintre
țările din raport, inclusiv Rwanda, Malawi, Mexic și Bangladesh, au implementat cu succes politici în
vederea reducerii mortalității infantile, realizând un progres mai rapid decât cele mai multe țări, în
același timp asigurându-se că nici un grup de copii nu este lăsat în urmă.
Organizația solicită comunității internaționale să-și asume angajamentul de a pune capăt, până în
2030, deceselor infantile ce pot fi prevenite. Noul cadru de dezvoltare, care va înlocui Obiectivele de
Dezvoltare ale Mileniului, va fi stabilit în timpul Adunării ONU din septembrie 2015. Acesta trebuie să
definească obiective ambițioase pentru supraviețuirea copiilor şi a mamelor și să reitereze
angajamentul de a aborda în mod universal problemele de sănătate.
Ar trebui, de asemenea, să includă obiective care oferă garanția că şi cele mai sărace, marginalizate
sau dezavantajate grupuri de copii sunt incluse în cursa globală pentru îmbunătăţirea ratei
supravieţuirii până în 2030.

“În secolul 21, este scandalos ca şansele de supravieţuire a atât de multor copii să fie doar o
chestiune de noroc, să depindă doar de şansa de se naşte într-o familie înstărită, ce poate avea acces
la servicii medicale de calitate”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv Salvaţi Copiii
România. „Noi știm că schimbarea este posibilă. Avem acum o oportunitate importantă de a genera
această schimbare. Liderii mondiali trebuie să facă tot posibilul pentru a se asigura că viața copiilor
este o prioritate.
În România, rata mortalităţii infantile este acum de 8,5‰ faţă de 10,1‰ în 2010, an în care
Organizaţia Salvaţi Copiii a demarat un program amplu de reducere a acesteia. Până acum am dotat
54 de maternităţi în toată ţara şi am lucrat în 31 de comunităţi defavorizate, crescând, astfel, şansele
de supravieţuire pentru 10.000 de bebeluși anual.” - Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv
Salvaţi Copiii România
Deşi rata mortalităţii infantile din România a scăzut semnificativ în perioada 1990-2013, atât ca
procent, cât şi ca cifre absolute (8471 decese în 1990, 2250 în 2009, 1812 în 2012 și 1678 în 2013),
România se menţine pe primul loc în Uniunea Europeană, cu o rată a mortalităţii infantile de 8,5 la
1000 de copii născuţi vii în 2013 (conform INS), dublu față de media țărilor Uniunii Europene (3,8 la
mie). La nivel național, un copil mai mic de un an moare la fiecare 5 ore, iar cauza principală a
mortalităţii infantile o reprezintă naşterile premature.
- Principala cauză a mortalității infantile a devenit prematuritatea, care înregistrează o
creștere semnificativă în aproape toate țările lumii. Copiii prematuri au șanse mai mari de
supraviețuire acum, decât aveau în 1990, dar aceasta depinde de îngrijirile pe care le primesc
înainte de a se naște și în primele ore de viață. 90% dintre copiii prematuri sau extrem
prematuri (sub 32 de săptămâni) supraviețuiesc în țările dezvoltate, în timp ce în regiunile
slab dezvoltate, 90% dintre acești copii mor. (conform Raportului WHO - Born too soon,
2012).
- Cifra este cu atât mai revoltătoare 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 prin echiparea maternităţilor şi a secţiilor de nou-născuţi cu echipamente medicale
performante.
Advocacy:
În urma propunerilor Organizației Salvați Copiii, Ministerul Sănătăţii a luat unele măsuri pentru
întărirea capacităţii sale administrative în domeniul sănătăţii femeii şi a copilului, anume:
(Re)Înființarea Compartimentului pentru Sănătatea Femeii și Copilului din structura
Ministerului Sănătății, în iulie 2014, ca urmare a reconsiderării de către MS a priorității
privind reducerea mortalităţii infantile şi a riscului de deces neonatal. Această nouă structură
are rolul de a optimiza coordonarea activităților din programul național, de a coopera cu
ONG-urile de profil, dar și de a monitoriza mai bine tot ceea ce se întâmplă în sistem.
Înfiinţarea Grupului de Lucru pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea
politicilor pentru sănătatea femeii şi copilului şi ajustarea măsurilor care să răspundă
priorităţilor majore privind sănătatea acestor categorii.

Oricine poate contribui la reducerea mortalităţii în Romania, printr-un simplu gest ce nu costă
nimic! Alegeţi să redirecţionaţi 2% din impozitul pe venit aferent anului 2014 către Salvaţi Copiii.
Decizia dumneavoastră va face cu adevărat diferenţa în viaţa copiilor nou-născuţi. Mai multe
detalii: http://www.salvaticopiii.ro/?id2=00040006
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În Niger, pentru un copil născut în regiunea sub-națională, cu cea mai mare rată a
mortalităţii în 2012, exista un risc de 5 ori mai mare de a muri înainte de a împlini 5 ani, decât
în regiunea cu cea mai scăzută rată a mortalității. Această inegalitate s-a dublat din 1998
până în prezent.
În Indonesia, pentru un copil născut în cele mai sărace 40% dintre gospodării, în 2012 exista
un risc de 2,5 ori mai mare de a muri, decât pentru un copil născut în cele mai bogate 10%
dintre gospodării. Această inegalitate a crescut de două ori din 2002 până în prezent.
În Honduras, în 2012, pentru un copil născut în regiunea Islas de Bahia exista un risc de 3,5
ori mai mare de a muri, decât pentru un copil născut în regiunile cele mai avantajate din țară.
Această inegalitate a crescut considerabil din 2006 până în prezent.
În Vietnam, pentru un copil născut în grupul etnic Kinh, în 2010 exista un risc de 3,5 ori mai
mai mic de a muri, decât pentru semenii lui non-Kinh.

Alte concluzii ale studiului:
 Grupurile etnice și regiunile dezavantajate sunt cele mai susceptibile de a fi lăsate în urmă;
rata mortalităţii infantile a crescut în 59% dintre țările cu disparități regionale, şi cu 76% în
grupurile etnice defavorizate;
 Cu toate acestea, o schimbare pozitivă pe care o remarcăm în prezent, comparativ cu anul
1990, este faptul că numărul deceselor infantile a scăzut cu 17.000, iar rata mortalității
copiilor până în 5 ani, aproape s-a înjumătățit la nivel mondial, de la 90 la 46 de decese la
1000 de născuți-vii, între 1990 și 2013 .
 Aproximativ o cincime dintre țări a înregistrat reduceri a mortalității copiilor peste medie în
ultimul deceniu, asigurându-se, în același timp, că nu există grupuri de copii lăsați în urmă.

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 25 de ani de activitate, peste un milion de 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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