


În fiecare an, în România 18.000 de bebeluși se nasc înainte
de termen.

Din ei, doar jumătate au loc pe paturi speciale pentru
spitalizarea prematurilor.

Ceilalți fie rămân în spitale neechipate pentru a-i îngriji
corespunzător, fie sunt transportați abia la câteva zile după
naștere, în ambulanțe care nu respectă protocolul pentru
transportul prematurilor.

Spitalele vechi, cu încăperi mici, nu permit reîntregirea
familiei. Părinții devin vizitatori, cu acces la copiii lor de 1-2
ori pe zi, timp de 3-5 minute.

Personalul din spitale este insuficient pentru a îngriji numărul
mare de prematuri.
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După externare, un prematur are nevoie de evaluări medicale
complete până la vârsta de 12 ani: neurologice, oftalmologice,
ortopedice.

Recuperarea pe termen mediu-lung poate ajunge la costuri
lunare de 3.500/4.000 RON sau mai mult.

Uneori familiile renunță la terapii, la numărul de ședințe sau
la controalele medicale, pentru că nu pot susține aceste
costuri.

În România nu există un centru de monitorizare
multidisciplinară după externarea bebelușilor prematuri. De
aceea, doar 20% dintre familii au acces la îngrijiri de calitate
pentru bebelușii lor prematuri.

Anual, mii de familii așteaptă luni de zile pentru programări
sau locuri disponibile la terapiile decontate de stat.



SUNTEM AICI PENTRU A 

RESCRIE POVESTEA

Asociația Prematurilor dezvoltă în România programe
dedicate copiilor născuți prematur, părinților,
personalului medical de la Neonatologie și reunește
experți din diferite discipline, părinți, reprezentanți ai
mass-media și persoane publice pentru a îmbunătăți
calitatea serviciilor publice de sănătate din Romania.

Asociatia Prematurilor își propune să vină în
întâmpinarea societății civile cu informații, proiecte de
prevenție și tratament, donații și programe integrate, la
nivel național.

Asociaţia Prematurilor este singurul ONG pe prematuritate
din România acreditat 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.



PROIECTELE NOASTRE

Centrul de Excelență în Prematuritate

Tratamente de recuperare pentru bebelușii 
prematuri din România

Donații în maternități

Servicii gratuite în maternități: consiliere 
psihologică pentru părinți, kinetoterapie 
pentru copii

Seminarii de parenting cu specialiști

Workshop-uri pentru specialiști: medici, 
asistente, psihologi



CENTRUL DE EXCELENȚĂ

ÎN PREMATURITATE
Am deschis primul centru din Romania cu servicii oferite
gratuit de evaluare interdisciplinară pentru prematuri

Am investit 35.000 de euro în amenajarea centrului
multidisciplinar

Avem o echipă formată din psihologi, medici (neonatologi)
și terapeuți cu experiență (kinetoterapie și Vojta)

Am ajutat peste 500 de familii care ne-au trecut pragul în
perioada 2018

Am oferit GRATUIT peste 1400 de ore de evaluare

Costurile operaționale anuale ale centrului sunt de
100.000 de euro



Spitalizarea prelungită a familiilor cu prematuri
poate afecta pe termen lung sănătatea fizică și
emoțională.

De aceea, cu ajutorul psihologilor din echipa noastră, oferim sprijin
gratuit familiilor, prin terapie de grup și seminarii de parenting.

Oferim gratuit intervenție timpurie prin stimulare Vojta sau
kinetoterapie pentru bebelușii de la terapie intensivă sau post-
terapie, pentru a stimula dezvoltarea neuromotorie și a le oferi șansa
la o dezvoltare normală.

Ce ne propunem?

Să extindem aceste servicii gratuite în cât mai multe maternități din
București și din țară

Să găsim susținători care să ducămisiunea mai departe

Să facem cunoscută importanța acestor intervenții timpurii

SERVICII GRATUITE

ÎN MATERNITĂȚI



Workshop pentru psihologii care lucrează cu
mamele de prematuri

Workshopul se adresează psihologilor care lucrează cu părinții
copiilor născuți prematur și are ca obiectiv sprijinirea lor pentru a
înțelegemai clar, adecvat și profund acest tip de traumă.

Psihologii vor învăţa să pună în practică modalităţi verbale şi
nonverbale în lucrul cu părinții traumatizaţi.

Vor experimenta puterea artei, jocului, mișcării, metaforelor şi
poveştilor în înţelegerea, conţinerea traumei şi crearea unor
perspective noi asupra ei.

WORKSHOP-URI 

PENTRU SPECIALIȘTI



Workshop de comunicare empatică pentru cadrele
medicale din NICU

Workshopul este construit în jurul dezvoltării abilităților de
comunicare pentru medici, asistenți și alte cadre medicale care
lucrează cu părintii copiilor născuți prematur.

Sprijinim accesul personalului medical la informații de actualitate, cu
scopul de a le îmbunătăți abilitățile de relaționare cu mamele care
nasc prematur și cu familiile acestora.

WORKSHOP-URI 

PENTRU SPECIALIȘTI



DONAȚII ÎN SPITALE Kangaroo Care în maternități

Terapia Kangaroo Care scade perioada de spitalizare cu până la 50%,
îmbunătățește creșterea ponderală, stabilizează ritmul cardiac,
tensiunea arterială și respirația, îmbunătățește nutriția bebelușului,
scade rata mortalității și este recunoscută și pentru beneficii la nivel
psihologic.

Studiile spun că bebelușii care au beneficiat de terapia Kangaroo Care
și prezența părinților în îngrijirea prematurului pe perioada
spitalizării au scoruri cognitive și lingvistice mai mari la vârsta de 5
ani. (Studiu publicat în J. Pediatrics 2016)

În 2017, am donat fotolii ergonomice pentru Kangaroo Care
în 11 maternități din România. Alte 11 unități ne așteaptă.



TRATAMENTE DE 

RECUPERARE PENTRU 

COPIII PREMATURI

Copiii născuți prematur merită șanse egale la
tratamente și la o bună dezvoltare.

Lipsa accesului la tratamente poate lasă urme pe pe trupul și psihicul
copilului, în viața familiei și, la nivel larg, asupra societății.

Costurile de îngrijire și tratamente pentru prematuri după externare
pot ajunge la 3.500-4.000 RON/ lună și cele mai multe familii nu-și
permit aceste sume.

Ne propunem să oferim sprijin financiar și să asigurăm
costurile privind serviciile de kinetoterapie, fizioterapie,
hidroterapie, hipoterapie, logopedie, ergoterapie, ortezare,
interventii chirurgicale etc.



CUM POȚI RESCRIE VIITORUL COPIILOR NĂSCUȚI PREMATUR ?

REDIRECȚIONEAZĂ 20% din impozitul pe profit

REDIRECȚIONEAZĂ 2% din impozitul pe venit pana in 31 iulie 2019

Donează-ți ziua de naștere

Ajută prin sponsorizări

Investește lunar în sănătatea celor mici

Fă cauza cunoscută



Povestea noastra si a lor

ajunge lunar la….

* trafic organic/ luna/ www.asociatiaprematurilor.ro



Povestea noastra si a lor

ajunge zilnic la ….

* Reach organic/ zi/ Facebook



In 2018 am schimbat

povestea prin
- 500 de copii beneficiari ai Centrului, 1400 ore de evaluare,
25.000 euro economisiti de parinti pentru sanatatea lor

- peste 75.000 de euro investitie in monitorizarea dezvoltarii
prematurilor in cadrul Centrului de Excelenta in
Prematuritate

- 3000 copii integrati in programele noastre la nivel national
- Proiecte in 11 maternitati din tara
- Familii cu prematuri din peste 20 de orase au primit
serviciile noastre gratuit

- Peste 90 de membri din toata tara
- 150 de cadre medicale trainute
- Vizibilitate ridicata in mass media
https://asociatiaprematurilor.ro/aparitii-media/

- Engagement in social media: 1.800.000 de vizualizari unice/
an

https://asociatiaprematurilor.ro/aparitii-media/


CONTACTEAZĂ-NE!



Chiar și pașii cei mai mici
pot lăsa urme adânci.


