MICII LUPTĂTORI
Copiii reprezintă cel mai de preț dar pe care umanitatea îl primește zi de zi. Zilnic, în spitalele din toată
lumea se îmtâmplă o minune, aducând fericirea în sufletul părinților. Dar bucuria pe care o simt cadrele medicale
când ajută la aducerea pe lume a copiilor este umbrită de „micii învingători”, prematurii care luptă să trăiască.
România are o rată a mortalității infantile de 5,8 la 1000 de născuți vii, una dintre cele mai mari din
Uniunea Europeană, principala cauză fiind nașterile premature. O treime din aceste decese pot fi prevenite prin
dotarea maternităților și a secțiilor de nou-născuți cu echipamente medicale performante, precum incubatoare.
Bebelușii prematuri sunt mult mai fragili decât bebelușii născuți la termen, se nasc între 24 și 37 de săptămâni de
sarcină, când multe dintre funcțiile organismului nu sunt suficient de dezvoltate. Pentru a se dezvolta normal, au
nevoie de îngrijire specială și multă atenție.
Între 12 și 16 prematuri ajung lunar la cea mai mare unitate spitalicească din județul Neamț, a declarat dr.
Ana-Maria Nechifor, șeful secției Neonatologie. Acei copii se nasc cu o greutate mai mică de 2.500 de grame. Mai
sunt și alți prematuri care cântăresc mai mult de 2.500 g, dar aceștia nu apar în statisticile cerute de Ministerul
Sănătății pentru că nu „se potrivesc” cu normele stabilite.
În cadrul proiectului Erasmus+ „Let Be Innovative and Social”, care se derulează la Colegiul Național
de Informatică începând cu decembrie 2021, elevii participanți s-au hotărât să ajute Spitalul Județean Neamț
pentru a achiziționa două incubatoare performante, de ultimă generație, care pot ajuta cu adevărat prematurii
care se nasc la secția de Neonatologie.
Proiectul „Micii Luptători”, pe care îl găsiți și pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/MiciiLuptatori-101601248978500, își propune să îmbunătățească condițiile de maternitate prin achiziționarea
acestor două incubatoare Comen B8 Oxygen Control pentru noi-născuți care vor îmbunătăți, pe
termen lung, starea maternității.
Pentru a realiza acest lucru, transmitem comunității acest mesaj, deoarece vrem să dăm o șansă la viață
micilor luptători și să contribuiți, alături de elevi, la cumpărarea celor două incubatoare.
Donațiile în bani se pot face în contul RO56BRDE280SV74613432800, din cadrul Fundației
Infomat a colegiului.
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