COMUNICAT DE PRESĂ
CUTIA Bebelușului a ajuns în Drobeta Turnu Severin

30 de mame primesc CUTIA Bebelușului, complet echipată și beneficiază de
consiliere gratuită pentru îngrijirea bebelușului

Drobeta Turnu Severin, 02.12.2020 ̶ Bebelușii se nasc și în vreme de pandemie! 30 de
mame din categorii vulnerabile, care nasc în maternitatea din Spitalul de Urgență
Drobeta Turnu Severin sunt beneficiarele proiectului social CUTIA Bebelușului, dezvoltat
de către Asociația SAMAS și derulat cu sprijinul Primăriei Municipiului Drobeta Turnu
Severin și al Consiliului Local.
CUTIA Bebelușului înseamnă un pat sigur pentru bebeluș și lucrurile necesare pentru
acesta în primele 3 luni de viață. 20 de cutii au fost deja distribuite, împreună cu toate
informațiile și sfaturile necesare pentru alăptare și îngrijirea nou-născutului, urmând ca
alte zece să fie date până la finalul anului 2020. Cutiile destinate mamelor din Drobeta
Turnu Severin sunt distribuite prin intermediul educatorilor perinatali SAMAS din
maternitate, care învață mamele să alăpteze corect, asigurând astfel cea mai bună hrană
pentru bebeluș în primele luni de viață. Totodată, mamele vor învăța cum să îngrijească
bebelușul în primele luni de viață, pentru că ”dragostea vine de la sine, restul se
învață”.
”Cu toții avem momente în viață de împlinire sufletească. CUTIA Bebelușului mi-a oferit
astfel de momente. Acest program dezvoltat prin organizația SAMAS m-a ajutat să
transform tristețea unor mame lipsite de sprijin în clipe de fericire și mulțumire.
Momentul alăptării este unul special, dar și CUTIA în sine și ajutorul material este
extraordinar pentru ele. Să fac parte din startul în viața unor micuți mai puțin favorizați
de soartă, este cu siguranță, cea mai frumoasă activitate din viața mea profesională.”
Magda Dumitrescu, asistent medical neonatologie și educator perinatal SAMAS
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În România, nu toți bebelușii au aceleași șanse la viață și la o dezvoltare sănătoasă: 1 din
2 copii din România se naște în sărăcie! Asociația SAMAS își dorește ca toți copiii să fie
sănătoși și fericiți și ca toți cei aflați în nevoie (aproape 80.000 de nou-născuți) să
primească un prim ajutor pentru un început mai bun în viață: CUTIA Bebelușului.
În 2019 Asociația SAMAS a produs primele 2000 de cutii pentru programului CUTIA
BEBELUȘULUI, iar până în prezent, 284 de mame și bebeluși aflați în situații dificile de
viață au beneficiat de acest ajutor, astfel:
● 70 de bebeluși din 22 de maternități din țară, născuți de 1 iunie 2019
● 100 de bebeluși din județul Botoșani
● 3 bebeluși de la Maternitatea Buftea
● 30 de bebeluși de la Maternitatea din Filiași
● 24 de bebeluși de la Maternitatea din Pitești
● 20 de bebeluși de la Maternitatea Ploiești
● 7 bebeluși – cazuri individuale
● 30 maternitatea din Drobeta Turnu Severin

Alte 1716 de Cutii ale Bebelușului așteaptă finanțare pentru a putea fi echipate,
împachetate și trimise în casele bebelușilor din comunitățile defavorizate, către mamele
aflate în situații dificile de viață.
Donații pentru CUTIA Bebelușului pot fi făcute prin SMS la 8844 cu textul BEBE, 2 euro
plată lunară sau direct pe https://cutiabebelusului.ro/doneaza/
Despre CUTIA Bebelușului
CUTIA Bebelușului a schimbat viața a generații întregi în Finlanda, în cei peste 81 de ani
de când programul se desfășoară în această țară. Inițial, în 1938, CUTIA Bebelușului a
fost creată pentru familiile defavorizate, cu scopul de a reduce mortalitatea infantilă
ridicată, dar 11 ani mai târziu cutia a început să fie acordată tuturor nou-născuților.
Astfel, mortalitatea infantilă a scăzut, de la 6,5 ‰ la 1,7‰!
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Beneficiile cutiei sunt astăzi recunoscute la nivel internațional, programul desfășurânduse în mai multe țări de pe glob: Australia, Japonia, Statele Unite ale Americii.
În România, Asociația SAMAS a dezvoltat CUTIA Bebelușului după modelul finlandez,
pentru a reduce mortalitatea infantilă și a acorda un ajutor material familiilor din medii
defavorizate, dar, mai important, pentru a le oferi educația necesară pentru ca mama
să poată alăpta și îngriji corect bebelușul, oferindu-i un start sănătos în viață.
CUTIA Bebelușului este realizată de Asociația SAMAS și este dotată cu:
- Saltea, cearșafuri, pilotă, pătură de la Mondo Carp
- Produse de îngrijire de la Baby Sebamed
- Produse de îngrijire și de igienă pentru mamă și copil de la Trussa
- Scutece și jucării de la NORIEL
- Produse de îmbrăcăminte bebeluș 1-3 luni de la Kara Baby
- Produse de igienă și îngrijire pentru mamă și copil de la BARZA
CUTIA Bebelușului este realizată din carton, are dimensiunile de 70 x 42 x 27 cm și este
folosită ca pat pentru bebeluș în primele trei luni de viață. Cutiile sunt produse de
compania ROSSMANN – partener al programului.
Despre Asociația SAMAS
Asociația SAMAS este o organizație nonprofit, care a dezvoltat prima comunitate
națională de educatori perinatali (din rândul asistenților medicali și moașelor), pentru
a oferi cel mai extins program de sănătate și suport pentru mame și sugari în primele
1.000 de zile, înainte și după naștere, atunci când pot fi puse bazele unei vieți sănătoase
a viitorului adult. Obiectivele Asociației pe termen lung sunt: creșterea ratei de alăptare
exclusivă, informarea corectă a mamelor despre procesul nașterii, îmbunătățirea stării
de sănătate a mamei, dar și a bebelușului, printr-o nutriție echilibrată din timpul sarcinii,
cât și postnatal. În paralel, Asociația SAMAS și-a propus extinderea Comunității de
Educatori Perinatali SAMAS, oferind burse de formare cadrelor medicale (asistenți
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medicali și moașe), care, în urma cursurilor intensive și a perioadei de practică, devin
Educatori Perinatali Certificați SAMAS, cu acreditarea Ordinului Asistenților Medicali
Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR).
Începând cu 2013, de când a început programul SAMAS și până la finele anului 2019,
SAMAS:
● a format 953 de Educatori Perinatali la nivel național;
● 21.972 de mame au participat la cursurile SAMAS în peste 27 de orașe, dintre care

6172 au fost prin proiecte sociale;
● Asociația SAMAS a contribuit, prin cursurile de alăptare prenatală și consilierile în
alăptare oferite de Educatorii Petrinatali SAMAS, la creșterea ratei de alăptare
exclusivă. Conform Studiului Național ”Alăptarea și nutriția copiilor în primul an
de viață”, desfășurat de Asociația SAMAS, Institutul Național pentru Sănătatea
Mamei și Copilului și Societatea Națională de Medicina Familiei, rata alăptării
exclusive a crescut la 29,8% în 2016 vs. 12,6% în 2010;
● SAMAS a inițiat difuzarea pe toate canalele TV și radio, în fiecare zi, începând din
2016, a mesajului de sănătate publică - “Hrănirea exclusivă la sân a copilului în
primele șase luni este esențială pentru o viață sănătoasă”;
● Asociația a dezvoltat în 2017 programul de educație nutrițională pentru
preșcolari, Sănătos de mic, pentru reducerea prevalenței obezității în rândul
copiilor. 182 de grădinițe din București și județul Cluj sunt înscrise în program;
● 274 de mame din comunități defavorizate au primit în 2019 CUTIA Bebelușului
împreună cu informațiile necesare pentru alăptare și îngrijirea copilului. Proiectul
CUTIA Bebelușului a fost premiat ca cel mai bun proiect de implicare socială la
Gala CONAF din 2019.
Asociația SAMAS a fost înființată datorită extinderii și dezvoltării Programului SAMAS,
inițiat de către Fundația Crucea Albă, Fundația Nutricia și Crucea Roșie - Filiala Sector 6,
susținut de Danone Ecosystem.
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