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România, cel mai ridicat procent al mortalității infantile din UE

Investiţii pentru viaţă
urmare din pagina 1
... a spus Gabriela Alexandrescu, în contextul celui de-al VIIIlea an al campaniei de reducere a
mortalităţii infantile în România.
Ea a anunţat că în 2019 Salvaţi
Copiii va ajunge în 49 de maternităţi şi vor ﬁ achiziţionate 115 echipamente, ﬁind deja strânsă suma
de 4,5 milioane de lei care vor ﬁ
direcţionaţi către maternităţi din
toată ţara.
„Toate aceste echipamente sunt
stabilite ca ﬁind urgenţele necesare pentru a-şi aplica actul medical
cât mai bine. De-a lungul acestor
ani vom ajunge în 96 de maternităţi, cu 630 de echipamente,
sperând să asigurăm o venire pe
lume mai caldă şi mai bună pentru
72.000 de nou-născuţi”, a mai spus
Gabriela Alexandrescu.
„Pierdem un copil la ﬁecare şase
ore, un copil care nu a împlinit vârsta de un an. O treime din decese
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pot ﬁ prevenite prin dezvoltarea
de programe de investiţii în secţiile de nou-născuţi şi în programele
de suport pentru mamă şi copil. În
Uniunea Europeană, doar România, Malta şi Bulgaria au o rată a
mortalităţii infantile mai mare de
5 la mie. Sunt maternităţi în care
echipamentele, din păcate, sunt
încă foarte vechi, am văzut incubatoare fabricate în ’77 sau chiar
’67, am văzut ventilatoare pentru
nou-născuţi foarte vechi şi cu ele
supravieţuirea copiilor în condiţii
bune nu poate ﬁ asigurată”, a subliniat Gabriela Alexandrescu.
Georgeta Sărdescu, şefa Secţiei
de Neonatologie de la Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon”, a
arătat că prin acţiunile lor cei de la
Salvaţi Copiii au atins un „punct
nevralgic” de sănătate a copiilor,
respectiv mortalitatea infantilă.
„Un plus pe care îl aduc organizaţiei Salvaţi Copiii este că,
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„Singurul vehicul că-

tre Dumnezeu este iubirea dintre oameni”. (Petre Ţuţea)
MARIA ROŞU,
GRETI ARDELEAN,
PETRU CRISTE,
MARIA BODOG.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.
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decese

atunci când a început această acţiune de dotare a maternităţilor din
România, au atins punctul nevralgic de sănătate a copiilor şi anume
mortalitatea infantilă. Aceasta era
în România de 18 la mie în anii
2000 şi am ajuns anul trecut în jur
de 7 la mie.
Este un progres, nu putem spune
că nu s-a făcut nimic, cu dotările
care au fost, cu profesioniştii pe
care i-am avut, totuşi am redus
la peste 50% mortalitatea infantilă. Ceea ce este un plus la Salvaţi
Copiii este că a sesizat că aproape 50% din mortalitatea infantilă
este mortalitatea neonatală, aici
este tragedia. De aceea Salvaţi
Copiii s-a orientat către dotarea
maternităţilor, adică punctul minus era această rată de prematuritate extrem de mare, cu o rată de
supravieţuire mică”, a arătat Georgeta Sărdescu.
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Cu imensă durere în
suﬂet, după o lungă suferinţă,
mă despart de dragul meu soţ
învăţător PETRU CRISTE,
în vârstă de 76 ani. Dumnezeu te-a chemat la El acum,
chiar dacă eu speram să mai rămâi. Înmormântarea va avea
loc joi, 11 aprilie 2019, ora
14.00, de la Capela Sântandrei.
Dumnezeu să îţi dea odihnă
veşnică şi lumină fără sfârşit!
Nu te voi uita niciodată. Soţia
Maria. (9565)



O inimă bună a încetat să mai bată, un suﬂet mare
s-a ridicat la cer, lăsând în urmă
o nemărginită durere şi un gol
imens în suﬂetele noastre. Iubitul nostru tată
învăţător PETRU CRISTE,
cel care ne-a vegheat şi ne-a
ghidat paşii în viaţă, a trecut la
cele veşnice. Toată viaţa ai dăruit iubire şi înţelepciune, te
vom iubi mereu. Dumnezeu să
îţi odihnească suﬂetul şi mereu
să veghezi asupra noastră. Fiicele Carmen şi Roxana. (9566)



Sunt alături de tine,
Roxana Criste, la marea durere
prin care treci, în aceste clipe,
când te desparţi de dragul tău
tată. Dumnezeu să îl odihnească în pace, iar ţie să-ţi aline suﬂetul! Ghiţă L. (9567)



Sincere condoleanţe
familiei la pierderea suferită a
soţului şi tatălui drag
PETRU CRISTE.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică! Dorina şi Cornel Cristea cu familiile. (9560)



Un gând de mângâiere
şi alinare pentru colega noastră, farm. diriginte Carmen
Criste, la marea durere pricinuită de moartea tatălui său. Sincere condoleanţe familiei! Colectivul Farmaciei Vitalogy
Fagului. (9564)



Suntem alături de colega noastra, Roxana Criste, în
aceste momente grele în care
tatăl ei drag s-a stins din viaţă. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Colectivul Băncii
Transilvania - Sucursala Oradea. (9574)



Cu regret şi durere ne
luăm rămas bun de la cel care a
fost cumnatul nostru drag
FLORIAN PANTEA.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Fam. Ciordaş Gavril.
(9561)



O inimă bună a încetat
să mai bată, un suﬂet bun s-a ridicat la cer aproape de Dumnezeu. Cu durere în suﬂete ne despărţim de iubita noastră mamă,
soacră şi cuscră,
MARIA BODOG.
Pentru bunătatea şi iubirea cu
care ne-a înconjurat va rămâne
veşnic în suﬂetele noastre. Dormi în pace, suﬂet bun! Înmormântarea va avea loc joi, 11
aprilie, ora 13.00, Capela Haşaş. Fiul Mircea, nora Gabriela,
cuscrii Katalin şi Gavril. (9568)



Când o ﬁinţă dragă,
cea mai bună bunică şi soacră,
MARIA BODOG,
ne părărăseşte pentru totdeauna, durerea este copleşitoare, suﬂetul şi iubirea curată pe care le-a împărtăşit cu noi
vor rămâne veşnice. Ginerele
Gavril împreună cu nepoţii Roxana şi Flaviu. (9569)



Un ultim omagiu și
adânci regrete pentru bunul
nostru coleg de clasă
înv. PETRU CRISTE,
plecat în veșnicie dintre noi.
Sincere condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Promoția
1963 a Liceului Pedagogic Oradea. (2227)



Suntem alături de colega noastră, Hanga Mioara, la marea durere pricinuită
de moartea soțului drag. Sincere condoleanțe. Conducerea
și colectivul S.C. Maxim S.A.
(2229)

comemorări



Cu durere în suﬂete
anunţăm că se împlineşte 1 an
de la încetarea din viaţă a fratelui meu
IOAN OŞVAT,
din Toboliu. Dumnezeu să-l
odihnească în pace! Fratele
Florian cu familia. (9556)

