Oddelek za intenzivno terapijo in nego novorojencev
bogatejši za respirator

Ljubljana, 17. 03. 2017 – Oddelek za intenzivno terapijo in nego novorojencev v Porodnišnici
Ljubljana, Univerzitetni klinični center Ljubljana je včeraj prejel donacijska sredstva za nakup
respiratorja, ki novorojenčkom z zelo nezrelimi ali bolnimi pljuči pomaga dihati. Donacijo Društvu
za pomoč prezgodaj rojenim otrokom v višini 30.000 EUR je omogočila »C&A Foundation«.

Včeraj je v poslovalnici C&A BTC v Ljubljani
potekala predaja donacije v višini 30.000 EUR za
nakup respiratorja, ki novorojenčkom z zelo
nezrelimi ali bolnimi pljuči pomaga dihati. Donacijo
je omogočila »C&A Foundation«. Donacijo je s
strani C&A predal regionalni vodja Tomislav
Marinčič v roke dr. Lilijani Kornhauser Cerar dr.
med., predsednici Društva za pomoč prezgodaj
rojenim otrokom in Vesni Pogačar, 10-letni deklici,
ki je bila rojena kot izjemno nezrela in majhna
nedonošenka a kljub težki poti v življenje zna
uživati in se veseliti uspehov.
Dr. Lilijana Kornhauser Cerar dr. med., predsednica Društva za pomoč prezgodaj rojenim otrokom je
povedala: »Dihalne težave so pri nedonošenčkih zelo pogoste, zato je podpora aparatov izrednega
pomena za njihovo preživetje. Respiratorji morajo bili posebej prilagojeni zelo nezrelim
novorojenčkom, omogočati morajo tako manj agresivne načine in biti varni in zanesljivi tudi ob
dolgotrajni uporabi. Na ta način je dihalna podpora povezana z manj dolgoročnimi zapleti pri
nedonošenčkih. Čeprav smo v zadnjih letih s pomočjo darovalcev kupili veliko aparatov, jih je vedno
znova premalo, še zlasti nas skrbi velik delež starejših aparatov na oddelku. Letos smo se zaradi
pomanjkanja rezervnih delov morali “posloviti” od več kot 20 let starega respiratorja, še trije
podobni aparati so starejši od 15 let in v naslednjih letih njihova uporaba ne bo več niti dovoljena niti
varna.
Na oddelku imamo le 3 novejše respiratorje, ki so podobni temu, ki ga danes donira C&A fondacija,
med njimi sta bila 2 nabavljena s pomočjo donatorjev Društvu za pomoč prezgodaj rojenim otrokom
(v letih 2010 in 2012). Ker omogoča tako neinvazivne, nedonošenčku prijaznejše načine dihalne
podpore (dovajanje stalnega nadtlaka preko maske ali nosnih nastavkov, tudi s podporo posameznih
dodatnih vpihov ali tresenja zračnega stolpca v dihalnih poteh - oscilacij) kot tudi najsodobnejšo
dihalno podporo pri tistih novorojenčkih, ki imajo najtežjo stopnjo dihalne odpovedi, smo zelo veseli,

da so se v C&A Foundation ponovno odločili, da nam pomagajo (lani so nam darovali aparat za
neinvazivno dihalno podporo Med-In cno). Z njihovo pomočjo bodo slovenski za dlan veliki
novorojenčki imeli večje možnosti za varno, zdravo življenje.«

Tomislav Marinčič, regionalni vodja v podjetju C&A je dejal: “Ko sem prejel informacijo, da bomo
sredstva C&A Foundation donirali društvu za pomoč prezgodaj rojenim otrokom me je oblil val sreče
in veselja, saj imam zelo rad otroke in se zavedam, kakšno pomoč potrebujejo nedonošenčki, ki se
lahko rodijo tudi le za pest veliki. Želim si, da bomo lahko tudi v prihodnje pomagali in donirali
sredstva za nakupe aparatov, ki rešujejo drobnim malčkom življenja. Zelo sem vesel, da smo imeli
možnost spoznati 10-letno Vesno, ki je se je rodila nedonošena, sedaj pa je zrasla v veliko dekle, ki
redno potuje po svetu s starši in obožuje svoje življenje. “
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O Društvu za pomoč prezgodaj rojenim otrokom
V ljubljanski porodnišnici se vsako leto rodi okrog šest tisoč novorojencev, kar je tretjina vseh v
Sloveniji rojenih otrok. Enota za intenzivno terapijo in nego novorojencev (EINT) je namenjena
zdravljenju in negi prezgodaj rojenih ali bolnih otrok, katerih matere so zaradi svoje bolezni ali zaradi
pričakovanega prezgodnjega poroda pogosto premeščene v Ljubljano iz drugih porodnišnic v
Sloveniji. Ta način, ki ga strokovno imenujemo “transport in utero” (torej transport otroka še v
maternici), omogoča rojstvo otrok v najbolj usposobljenem in opremljenem centru ter intenzivno
zdravljenje v obdobju novorojenčka, kar povečuje preživetje brez trajnih posledic. Na EINT vsako leto
sprejmemo več kot 600 novorojenčkov, od katerih je večina nedonošenčkov: lani se je rodilo več kot
180 takih, ki so ob rojstvu tehtali manj kot poldrugi kilogram, najmanjša deklica pa je ob rojstvu
tehtala le 340 gramov.
Zdravljenje in nega tako majhnih deklic in dečkov zahteva ne le izkušeno in dodatno izobraženo
osebje, temveč tudi številne aparate. Zadovoljni smo, da se glede na podatke iz svetovne baze
podatkov VON - Vermont Oxford Network (v katero smo vključeni 9 let), ki analizira podatke več kot
1000 enot iz ZDA in Evropske unije, po rezultatih dela in preprečevanju trajnih okvar lahko
primerjamo z najboljšimi. Žal pa za njimi zaostajamo predvsem v opremljenosti oddelka, saj
Univerzitetni klinični center Ljubljana zaradi pomanjkanja denarja ne zmore pravočasno nadomeščati
niti za odpis predvidenih aparatur.
Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom je bilo ustanovljeno leta 1996 z namenom, da
pomagamo nedonošenčkom in njihovim svojcem. Ima več kot 2500 članov - "bivših" nedonošenčkov
ter njihovih staršev in zdravstvenih delavcev, ki smo v prvih dneh in tednih skrbeli zanje. Vsako leto v
začetku poletja organiziramo srečanje nedonošenčkov v Mostecu - na njem se zberejo tako še čisto
majhni nedonošenčki kot že "skoraj odrasli", njihove družine in prijatelji ter zdravstveni delavci. Z
denarjem, ki smo ga v zadnjih letih zbrali s pomočjo darovalcev, smo kupili veliko, a je aparatov
vedno znova premalo, še zlasti zaradi velikega deleža starejših aparatov na oddelku.

O C&A Foundation
Clemens in August Brenninkmeijer, ustanovitelja C&A, sta svoj prvi zabeleženi prispevek za pomoč
tistim z manj sreče opravila leta 1841 – v letu ustanovitve podjetja. Iz teh skromnih začetkov se je
razvila kultura odgovornosti in angažiranosti. Za ustanovitelja podjetja je bilo samoumevno, da sta
svojo srečo delila s pomoči potrebnimi. Ko je podjetje raslo in se razširilo globalno, so generacije
družinskih podjetnikov ki so sledile, nadaljevale in utrdile močno tradicijo zasebnega filantropičnega
dajanja. Ta tradicija se nadaljuje še dandanes.
Še vedno iščemo navdih v istih vrednotah in duhu pionirstva, ki so v srcu našega podjetja že od
samega začetka. Naša močna povezanost preko podjetja C&A z vsemi tistimi, ki jih vključuje panoga
izdelave oblačil, nam omogoča dostop do tistih kmetovalcev, tovarniških delavcev, sodelavcev in
strank, ki imajo na koncu, tako upamo, korist od našega dela.
C&A Foundation je zasebna fundacija s sedežem v mestu Zug v Švici in člani ekipe, ki delujejo povsod
po svetu. Ustanovljena je bila, da bi na vseh lokacijah, kjer je prisoten C&A pomagali izobraževati
ljudi, skrbeti za njihovo zdravje ter pomagali pri odpravljanju posledic nesreč. C&A Foundation se
zavzema za pravice žensk, želi ustaviti nasilje nad ženskami ter doseči enakopravnost žensk po vsem
svetu.
Verjamemo, da ima modna industrija moč, da izboljša življenja ljudi, ki sodelujejo pri izdelavi oblačil.
Ključ našega pristopa je naše partnerstvo s C&A: globalnim prodajalcem z globokim dosegom po vsej
Evropi, Latinski Ameriki in Aziji. Preko našega partnerstva in sodelovanja s C&A se imamo priložnost
dotakniti vsaj pet milijonov življenj po celotni dobavni verigi v panogi izdelave oblačil.

