Aparatură medicală necesară îngrijirii prematurilor a fost donată Spitalului de
Obstetrică-Ginecologie din Buftea

Buftea, 16 mai 2017 : Dintre cei 33 de copii născuți prematur în 2016 la Spitalul de
Obstetrică-Ginecologie Buftea, 15 au necesitat transferul în secții de neonatologie din
București, pentru că spitalul nu a avut aparatura medicală necesară monitorizării acestora.
Acesta este motivul pentru care Organizația Salvați Copiii România, cu sprijinul Porsche
Bank, a dotat maternitatea, marți, 16 mai 2017, cu aparatură medicală în valoare de 18.148
de euro - un incubator de terapie intensivă, o masă radiantă cu modul de resuscitare și o
lampă de fototerapie, necesare salvării și îngrijirii prematurilor.
Spitalul de Obstetrică-Ginecologie din Buftea a fost redeschis în anul 2012 și funcționează ca
maternitate de nivel 1, dar cele trei incubatoare din secție au o vechime de peste 12 ani. Aparatura
veche din secția de neonatologie face ca sarcinile cu risc și cele premature sa fie redirecționate
către maternități din București, deja supraîncărcate.
”Salvați Copiii România derulează acest program de combatere a mortalității infantile din 2010.
Între timp, prematurii salvați cu ajutorul aparaturii medicale pe care am reușit să o donăm
maternităților merg la grădiniță. Vă spun asta, pentru a vedea exact tabloul: o maternitate
corespunzător dotată înseamnă că Maria, Andi, Victor trăiesc. De aceea, an de an, am extins
programul, pentru a putea ajunge la toate maternitățile care au nevoie de sprijin”, a precizat
Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.
Demersul Organizației Salvați Copiii de a sprijini 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. Astfel, în 2010, la startul programului Salvați Copiii de
reducere a mortalității infantile, România înregistra o rată a mortalităţii infantile de 10,1 la mia
de copii născuți vii. În doar cinci ani, țara noastră a coborât până la o rată de de 8 la 1000
de nou-născuţi vii, în 2015.

”Un copil născut prematur are nevoie de asistență medicală imediată și adecvată, pe care
medicii nu o pot asigura dacă nu au în maternitate aparatura medicală necesară. E o dramă
pentru noi, medicii, să știm că am putea salva un prematur, dar nu putem cu mâinile goale.
Suntem bucuroși că vom avea la îndemână un incubator nou și performant.”, a declarat Dr.
Oana Neață, șeful compartimentului de neonatologie.
Amalia Năstase, ambasador al Salvați Copiii, a reiterat importanța implicării sociale a tuturor,
pentru ca schimbarea în bine să fie cu adevărat de durată: “Programul Salvați Copiii de reducere
a mortalității infantile are mai multe virtuți: dincolo de sprijinul direct acordat medicilor, prin
dotarea maternităților, acest program a reușit să dezvolte o componentă puternică de
responsabilizare socială. Sunt extrem de bucuroasă că oamenii au înțeles cât de important este
să se implice”.
Dotarea este parte a programului amplu de combatere a mortalității infantile, pe care Salvați
Copiii îl derulează de șase ani. Numai în 2016, Salvați Copiii România a dotat cu aparatură
medicală de specialitate 31 de maternităţi, oferind, astfel, o șansă la viață nou-născuților
prematur. O parte semnificativă a acestor fonduri, în valoare totală de 355.981 euro, a venit de la
cei care au ales să redirecționeze 2% din impozitul pe venit, transformând banii, care altfel ar fi
rămas în posesia statului, în viață pentru copiii născuți prematur.
Toți cei care doresc să sprijine această cauză pot descărca formularele 230 și 200, precompletate
cu datele de identificare ale organizaţiei, de la adresa http://salvaticopiii.ro/doilasuta/. 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 2017. Suma nu trebuie
menţionată în formular, ea urmând să fie completată de administraţia financiară.
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
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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 27 de ani de activitate, peste 1.500.000 de
copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.
----------------------------------------------------------------------------------

Persoană de contact:
Coordonator Comunicare și Strângere de Fonduri
Alexandra Boeriu / 0744.360.446 / alexandra.boeriu@salvaticopiii.ro
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