Medicii de la Maternitatea Râmnicu Vâlcea vor avea la dispoziție aparatură medicală
adecvată salvării prematurilor, donată de Salvați Copiii

Râmnicu Vâlcea, 15 mai 2017: Un incubator de terapie intensivă și un ventilator de suport
respirator, fără de care supraviețuirea copiilor născuți prematur ar fi problematică, au fost
donate, luni, de Organizația Salvați Copiii România, Maternității din Râmnicu Vâlcea.
Aparatura medicală, în valoare totală de 25.000 de euro, reprezintă o necesitate, pentru că
maternitatea deservește mai multe localități din regiune, printre care Drăgășani, Horezu și
Brezoi.
Maternitatea din Râmnicu Vâlcea a asigurat asistență medicală pentru 208 prematuri, dintre cei
1.800 de copii născuți aici în 2016. Donația înseamnă, pentru copiii care se nasc înainte de
termen, o garanție că ei vor putea să lupte pentru a ajunge mari, chiar dacă vin pe lume fragili,
cântărind chiar și sub un kilogram.
”De acum încolo, medicii din Râmnicu Vâlcea 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. Încă avem mult de lucru, dar toate eforturile noastre vin în sprijinul medicilor, al
părinților și al acestor copii veniți pe lume înainte ca trupul lor să fie suficient de pregătit
pentru mediul exterior. În șase ani de când Salvați Copiii derulează acest proiect, am înțeles
că seriozitatea și consecvența devin ingrediente magice pentru a ajuta în mod real”, spune
Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.
Doctorul Monica Nicolau, șeful Secției de neonatologie a explicat importanța aparaturii
medicale adecvate în salvarea prematurilor : ”Un copil născut prematur este, din capul locului,
într-o stare fizică mai vulnerabilă decât copilul născut la termen. Menținerea temperaturii

corporale este vitală pentru supravieţuirea acestor prematuri. Incubatorul este dispozitivul fără
de care șansele acestora de a supraviețui scad dramatic. Nu este suficient ca un medic să salveze
un nou-născut prematur, este crucial ca acesta să se dezvolte și să fie recuperat prin asistența
medicală ulterioară nașterii”.
Amalia Năstase, ambasador al Salvați Copiii, a reamintit cât de mult contează sprijinul pe care
Salvați Copiii îl acordă maternităților, pentru care achiziția de noi aparate medicale este, de cele
mai multe ori, o imposibilitate. Totodată, aceasta a subliniat importanța fiecărui gest individual,
pentru că supraviețuirea nou-născuților este posibilă și datorită implicării sociale.
“De multe ori, poate vrem să ajutăm, dar nu știm cum, suntem grăbiți, copleșiți de propriile
probleme. Sunt, însă, gesturi care nu ne costă nimic, cum e completarea unui formular 230 sau
200, pentru redirecționarea a 2% din impozitul pe venit. Asta e marea realizare a Organizației
Salvați Copiii și sunt mândră că îi sunt alături: se ocupă ca gesturile noastre individuale să se
transforme în vieți salvate. Efortul fiecăruia este mic în comparație cu răsplata pe care o
primim: acești copii atât de fragili supraviețuiesc și cresc mari.”, a declarat Amalia Năstase,
Ambasador Salvați Copiii România.
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.
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.
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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
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 1.500.000 de
copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.
----------------------------------------------------------------------------------

Persoană de contact:
Coordonator comunicare şi Strângere de Fonduri
lexandra Boeriu / 0744.360.446 / alexandra.boeriu@salvaticopiii.ro
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