Secția de pediatrie a Spitalului de Urgență Buzău primește aparatură
medicală și materiale în valoare de 22.500 de euro, prin programul Salvați
Copiii de reducere a mortalității infantile
Buzău, 10 mai 2017

Un autoclav pentru sterilizarea biberoanelor, două nebulizatoare

pentru uz spitalicesc, precum și 40 de paturi cu saltele pentru copii și pentru însoțitori au
ajuns, în 10 mai, la secția de pediatrie a Spitalului de Urgență Buzău, secție care asigură un
număr de aproximativ 2.800 de internări pe an. Astfel, deși medicii asigură asistență
medicală atât pentru copiii din orașul Buzău, cât și pentru cei din localitățile învecinate,
secția de pediatrie are o capacitate de 70 de paturi, dintre care cele mai multe ajunseseră
într-o stare precară. Donația, în valoare de 22.500 de euro, a fost posibilă cu sprijnul
Banvit, prin programul de reducere a mortalității infantile pe care Salvați Copiii România
îl derulează de șase ani.
Este a doua dotare pe care Salvați Copiii România o face în județul Buzău, în efortul de a
combate mortalitatea infantilă: în 2015, un incubator și un pulsoximetru în valoare de 11.000 de
euro au fost donate Maternității Buzău. Județul Buzău a înregistrat, în 2015, o rată a mortalității
infatile de 8,6 la mie, mai ridicată decât media națioanală.
Pe parcursul anului 2017, echipamente performante vor ajunge în 33 de maternităti, din orașele:
București (4 unități medicale), Timișoara, Craiova, Mangalia, Deva, Iași, Bicaz, Târgu Neamț,
Roman, Pitești, Caransebeș, Bârlad, Târgu-Mureș, Buzău, Brașov, Gura Humorului, Rădăuți,
Botoșani, Călărași, Râmnicu Vâlcea, Buftea, Bacău, Baia Mare, Tulcea, Drobeta Turnu Severin,
Satu Mare, Oradea, Zalău, Caracal, Sibiu, Salvați Copiii alocând un buget total de 2,4 milioane
lei pentru acestea.
”Nu există justificare în fața părinților atunci când un copil născut înainte de termen moare
pentru că maternitatea în care a venit pe lume nu avea aparatura medicală necesară pentru a-l
salva. Este o dramă enormă a sistemului medical românesc, ca medicii să nu poată salva un
nou-născut prematur, pentru că nu au la dispoziție, de pildă, un incubator. Tocmai de aceea,

oricât de complex e demersul Salvați Copiii România de a reduce rata mortalității infantile, de
două ori mai mare în țara noastră decât media europeană, trebuie să îl continuăm și să ajungem
în toate maternitățile care au nevoie de noi, pentru ca toți prematurii să câștige lupta pentru
viață”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.
Banvit Foods se alătură pentru cel de-al doilea an Organizației Salvați Copiii România, în
demersul amplu de combatere a mortalității infantile, după ce, în 2016, a donat echipamente în
valoare de 22.000 de euro pentru secția de neonatologie a Spitalului Județean de Urgență
Slobozia.
„După ce am văzut saloanele de prematuri, am înțeles cât de important este sprijinul nostru
pentru dotarea maternităților și a secțiilor de pediatrie. De aceea, am ales să fim și în acest an
alături de Salvați Copiii România, în programul de reducere a mortalității infantile, astfel încât
nou-născuții să aibă o șansă în plus la viață. Familia, bunăstarea copilului, comunitatea sunt
piloni esențiali pentru compania noastră. Prin dotarea Secției de pediatrie a Spitalului de
Urgență Buzău cu echipament medical modern ne asumăm un rol comunitar și contribuim la
tratarea în condiții optime a copiilor în zonele unde societatea noastră își desfășoară
activitatea.” - Murat Erkut Goknil, Country Manager Banvit Foods SRL.
Îmi doresc ca toți copiii să beneficieze de cele mai bune îngrijiri, iar acest lucru se poate
întâmpla doar într-un spital dotat cu echipamente medicale performante. Voi continua să mă
implic pentru fiecare dintre acești bebeluși care se grăbesc să vină pe lume, pentru ca niciun
copil să nu mai moară din cauze care pot fi prevenite!” – Amalia Năstase, ambasador al
campaniei Salvați Copiii pentru reducerea mortalității infantile.
În anul 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, rată care a coborât la 8
la mia de nou-născuţi vii, în 2015. Chiar și așa, România rămâne pe primul loc în Uniunea
Europeană în ceea ce privește rata mortalității infantile, din cauze care pot fi prevenite ori
afecțiuni care pot fi tratate, atâta vreme cât maternitatea are la îndemână aparatura medicală
necesară. Până acum, Salvați Copiii România a dotat cu aparatură medicală de specialitate 67 de
maternităţi, oferind astfel o șansă la viață nou-născuților prematur.
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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 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 şi Strângere de Fonduri
Alexandra Boeriu / 0744.360.446 / alexandra.boeriu@salvaticopiii.ro
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