Asistență medicală adecvată, condiție necesară pentru supraviețuirea copiilor
născuți prematur: Salvați Copiii a ajuns în maternitățile din sudul României, cu
echipamente medicale în valoare de 23.000 de euro

București, 13 octombrie 2016 – Salvaţi Copiii România a dotat, joi, trei maternități din
Alexandria, Călărași și Giurgiu cu echipamente medicale în valoare de 23.000 de euro.
Aceasta este cea de-a doua acţiune dintre cele 29 de dotări pe care Salvaţi Copiii le va face
până la finalul anului, în întreaga țară. Efortul organizației de a spijini maternitățile în a
asigura tratament medical adecvat și imediat copiilor născuți prematur este consistent, iar
progresul este vizibil: în șase ani, rata mortalității infantile a scăzut, dar a rămas în
continuare una care plasează România pe primul loc din Uniunea Europeană.
Astfel, în 2010, la startul programului Salvați Copiii de reducere a mortalității infantile, România
înregistra o rată a mortalităţii infantile de 10,6 la mia de copii născuți vii. În doar cinci ani, țara
noastră a coborât până la o rată de de 8 la 1.000 de nou-născuţi vii, în 2015, menținându-se
însă în continuare pe primul loc în Uniunea Europeană privind mortalitatea infantilă.
În județele din sudul țării se remarcă aceeași dinamică. Astfel, potrivit datelor Ministerului Sănătății
(Institutul Național de Sănătate Publică, Centrul Național de Statistică și Informatică în Sănătate
Publică), în Călărași, rata mortalitații infantile a scăzut de la 16,2 la mie, în 2014, la 12,4 la mie în
2015, cu o scădere ușor mai semnificativă în urban față de mediul rural. În număr absolut, vorbim
despre 33 de decese în 2015, față de 44, în anul 2014. Comparând primul trimestru din 2016 cu cel
din 2015, avem un număr mai mic de decese (șapte, față de nouă) și o scădere a ratei trimestriale
(12,2 versus 14.2).
Potrivit aceleiași surse publice, Teleormanul ne oferă următoarele date: între 2014 și 2015, rata
scade de la 10,4 la 7,7 la mie, iar numărul absolut de la 31 la 20, fapt corelat cu scăderea numărului
de nașteri.
Județul Giurgiu marchează o scădere semnificativă a ratei mortalității infantile, unde, în 2015,
aceasta a ajuns la la 6,4 la mie. Scăderea este și în cifre absolute – de la 31 de decese în 2014, la

16 în 2015. În primul trimestru din 2016, însă, s-au înregistrat 11 decese ale nou-născuților
prematuri, față de cinci în primul trimestru din 2015, cu o rată trimestrială a mortalității infantile de
19,9, față de 9,1 în primul trimestu din 2015).
Pentru ca dinamica rezultatelor pozitive să fie menținută, Salvați Copiii România a continuat
dotarea maternităților. Astfel, Spitalul Județean din Călărași a primit un incubator standard,
după ce în 2014 a mai fost dotat cu un pulsoximetru neonatal și un analizator automat de gaze
sangvine. Spitalul Județean din Giurgiu a primit, de asemenea, un incubator standard, iar la
Spitalul Județean de Urgență din Alexandria a fost instalat un incubator de transport, atât de
necesar supraviețuirii copiilor născuți prematur.
”De acum încolo, medicii din Giurgiu, Alexandria și Călărași vor avea la dispoziție aparatură
performantă, astfel încât copiilor născuți înainte de termen să le fie garantat și protejat dreptul la
viață. Vom face tot posibilul ca fiecare maternitate din România să beneficieze de condiții cât mai
bune și de echipamente moderne, prin programul Salvați Copiii de reducere a mortalității infantile”,
spune Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.
În 2016, Salvați Copiii România va investi peste 460.000 de euro în dotarea maternităților și
secțiilor de nou-născuți din Arad,

Timișoara,

Maternitatea Pantelimon, Maternitatea

Pitești, Brașov, București (Maternitatea Bucur,

Giulești, Spitalul Clinic CF2), Reșița, Oravița, Mangalia,

Craiova, Focșani, Hațeg, Slobozia, Iași, Pașcani, Târgu Mureș, Roman, Târgu Neamț, Vaslui,
Dorohoi, Călărași, Giurgiu, Tulcea și Teleorman, radicând numărul maternităților sprijinite la 67.
Fondurile au fost obținute prin implicarea publicului larg, prin campaniile de redirecționare a 2% din
impozitul pe venit, donaţii online, donații prin SMS sau Direct Debit, cât şi cu sprijinul sponsorilor
Salvați Copiii.
Până acum, 24.000 de nou-născuți au primit o șansă la viață, pentru că au primit asistență medicală
adecvată, în urma eforturilor de dotare a maternităților.
”Suntem recunoscători și mulțumim Organizației Salvați Copiii pentru incubatorul pe care l-am primit
astăzi. Acest aparat de ultimă generație ne permite îngrijirea în condiții de siguranță a nou-născuților
și transportul lor de la sala de naștere în condiții optime” a declarat Dr. Constanța Păduraru, șefa
secției de neonatologie a Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

În sudul țării, Salvați Copiii a mai ajuns și în Oltenița, în 2014, unde a donat Spitalului Municipal
două mese radiante de reanimare, un incubator, un monitor fetal, o masă de naşteri modernă şi un
sistem complet suport respirator, în valoare de 52.000 euro.
În satele din județul Giurgiu, Salvați Copiii a organizat în luna iulie a acestui an Caravana
Gravidelor, pentru a oferi consultații prenatale complete gravidelor din comunităţi defavorizate și
pentru a informa tinerele mame cu privire la controlul sarcinii, pregătirea pentru travaliu, alăptare și
nutriția copiilor.
De asemenea, Organizația Salvați Copiii a susținut începând din 2013 organizarea a 4
programe de informare specializată a medicilor și a personalului mediu, pentru îngrijirea
optimă a gravidelor și nou-născuților, la care au participat peste 200 de medici, moașe și
asistente din sudul țării.
Echipamentele medicale insuficiente reprezintă o problemă frecventă în România, conform
datelor din analiza Salvați Copiii privind situația maternităților din România - 13% dintre maternitățile
de nivel I nu au niciun incubator standard pentru nou-născuții prematuri, 56% dintre maternitățile de
nivel II nu au ventilator pentru suport respirator și 14% dintre maternitățile de nivel III au o singură
masă de reanimare pentru copii.
Prin proiectul Fiecare Copil Contează, organizaţia Salvaţi Copiii a reuşit până în prezent să doteze
67 de maternităţi cu incubatoare, mese de resuscitare şi aparate de ventilaţie în valoare de
8.700.000 lei, ajutând astfel peste 24.000 de nou-născuți să trăiască. Cei care doresc să susţină
programul Salvaţi Copiii de reducere a mortalității infantile în România o pot face cu un SMS lunar
la 8844 cu textul „SALVEZ”, în valoare de 2 Euro.
”Grație dotărilor realizate în cadrul programului de reducere a mortalității infantile, mii de copii sunt
acum sănătoși și au copilării normale și fericite. Voi continua să susțin cauza Salvați Copiii, până
când niciun bebeluș născut prematur nu va mai muri din cauza lipsei de aparatură medicală din
maternități”, spune Amalia Năstase, ambasador al campaniei Salvați Copiii de reducere a
mortalității infantile.

---------------------------------------------Despre Organizaţia Salvaţi Copiii
Salvați Copiii este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică,
neafiliată politic sau religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990, în
acord cu prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, cu Carta Drepturilor
Fundamentale a Uniunii Europene și cu legislația României.
Salvați Copiii adoptă o poziție independentă în raport cu acțiunile și măsurile instituțiilor, recunoscând că
implementarea legislaţiei şi a politicilor publice în materia drepturilor copiilor nu poate ignora strânsa
colaborare dintre autorităţi, familie, copii şi societatea în care fiecare actor implicat îşi acceptă
responsabilitatea conform principiilor unui parteneriat autentic şi viabil.
În calitate de 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, 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. În cei 26 de ani de activitate,
peste 1.340.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.
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