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Stimate Domnule Ministru, 

 

Dezbaterea publică din 23 martie 2021 organizată de Ministerul Sănătății cu privire la 

vaccinarea persoanelor cu imunodeficiențe ne-a bucurat și ne-a dat speranță că toți cei care 

trăiesc cu imunodeficiențe sau reprezintă categorii de risc sunt un subiect important pe 

agenda de sănătate.  Persoanele cu imunodeficiențe sunt o categorie aparte de pacienți, care 

deseori se luptă pentru viață, iar protejarea lor trebuie să fie o prioritate. 

Această prioritizare este cu atât mai importantă dacă ne referim la cei pe care noi că Asociație 

îi reprezentăm: copiii născuți prematur. 

Copiii născuți prematur sunt o categorie de persoane deosebit de vulnerabilă, care încâ din 

primii ani de viață sunt expuși îmbolnăvirilor, cum ar fi infectarea cu virus sincțial respirator 

(VSR). Infecția cu VSR apare în fiecare an, că și gripă, sub formă de epidemii, perioade de 4-5 

luni pe an, în sezonul rece. Copiii născuți prematur au un risc mai mare de contracta virusul 

sincțial respirator, acesta cauzând o afectare a cailor respiratorii mici, denumită bronșiolită la 

sugari și pneumonie obstructivă la copii mai mari. Se estimează că VSR este responsabil de 

40-75% din cazurile de bronșiolită ce necesită spitalizare și 15-40% din cazurile de pneumonie 

virală. 

În nenumărate interacțiuni ale organizației noatre cu medicii specialiști 

neonatologi din maternități din toată țară aceștia și-au exprimat 

îngrijorarea privind impactul asupra nou-născuților prematur, mai ales în contextual actual și 

toți recomandă imunizarea împotriva VSR. Acest lucru se întâmpla parțial în 2015 si ne dorim 

să fie introdus în programul național și avem acum ocazia să oferim șanse egale tuturor 

copiilor care au nevoie de acest "scut de protecție".  

Soluția de tratament disponibilă în acest moment pentru acești copiii vulnerabili o reprezintă 

spitalizarea și administrarea de oxigen.  Iar în contextul pandemic actual ultimul lucru pe care 

ni-l dorim pentru copiii născuți prematur este să ajungă în spital, administrându-li-se oxigen. 

Acești copiii au nevoie de o alternativă la spitalizare, având în vedere situația creată de COVID-

19, pe care până acum s-a reușit a fi pusă la dispoziție cu eforturi mari (donații spitale): 

medicamentul Palivizumab. Aproape 100% din copiii prematuri fac o formă de boală cu VSR 

până la 2 ani, incidența maximă a bolii fiind la 6-7 luni. 

 

Palivizumab este unică soluție de imunizare împotriva virusului sincțial respirator, 

(recomandat de ghidurile internaționale și naționale) că profilaxie pentru acest virus atât de 

contagios, care afectează copiii născuți prematur. 
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Avem speranțe avad în vedere contextual pandemic că din toamna acestui an copiii născuți 

prematur din România vor putea fi imunizați gratuit împotriva VRS. La fel că mulți alți copiii 

născuți prematur din Uniunea Europeană. 

Avem încredere că împreună putem schimbă viața unei categorii de copiii deosebit de greu 

încercați: copiii născut prematur! 

 

Cu mulțumiri, 

 

 

Diana Gamulescu – Fondator și Președinte Asociația Prematurilor 

 

 

Despre Asociația Prematurilor 

Asociația Prematurilor dezvoltă în România programe dedicate copiilor născuți prematur, 

părintilor și personalului medical de la neonatologie și reunește experți din diferite discipline, 

părinti, reprezentanți din mass-media pentru a ȋmbunătăţi calitatea serviciilor publice de 

sănătate din România. Asociatia Prematurilor este singurul ONG din România acreditat pe 

prematuritate în conformitate cu prevederile Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în 

domeniul serviciilor sociale de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 

Vârstnice din România. 

Organizația deruleaza programe caritabile de donații în maternități, de educație continuă 

pentru cadrele medicale, susține ateliere si webbinarii pentru familiile cu prematuri, proiecte 

de prevenție a nașterii premature, susține financiar cazurile sociale de familii cu prematuri.  

Recent, Comitetul Economic și Social European (CESE) a acordat Premiul pentru Solidaritate 

Civilă Asociației Prematurilor pentru proiectul prin care s-au donat echipamente și aparate 

de protecție secțiilor de neonatologie din România. În ianuarie 2020, Asociația Prematurilor 

a fost premiată în Germania, de către EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn 

Infants), pentru implicarea în proiecte de filantropie și pentru rezultatele obținute în România 

în cauza prematurității. 


