Fonduri pentru \&quot;campionii\&quot; care incap intr-o palma
Copii care la nastere incap intr-o palma, copii care in primele ore de viata au nevoie sa fie ajutati sa
respire prin tuburi si aparate, copii a caror putere de lupta au uimit, nu o data, medicii si asistentele
obisnuite sa vada zilnic astfel de probleme, sunt cei pentru care sibienii pot intinde o mana de ajutor.

CS Sibiu Rally Team, care va participa la editia 2013 a Raliului Sibiului cu echipajul Dan Magos Dragos Ghigolea, a decis sa se implice, alaturi de Asociatia Baby Care Sibiu, intr-o campanie ampla de
strangere de fonduri destinate imbunatatirii calitatii asistentei medicale oferite nou-nascutilor si
prematurilor ingrijiti in Terapia Intensiva Neonatala a Spitalului Clinic Judetean Sibiu.
" Anul trecut, intamplarea a facut sa cunosc o persoana care a dat dovada de o perseverenta incredibila.
Este vorba de o mamica ce a nascut un copil prematur si care a stat aproape 4 luni in spital cu acest copil,
sub indrumarea doamnei doctor Ognean si a echipei de medici si asistente din Terapia Intensiva
Neonatala care au reusit sa salveze aceasta fiinta plapanda. Asa mi-a venit ideea de a ma implica intr-o
campanie de strangere de fonduri. Raliul Sibiului mi s-a parut momentul propice unei astfel de actiuni
avand in vedere afluxul mare de participanti si spectatori si mai ales persoane tinere care la un moment
dat pot beneficia de ajutorul campaniei noastre ", spune Dan Magos presedintele Clubului Sibiu Rally
Team.

Bani pentru un ecograf

Medicul Livia Ognean, presedintele Asociatiei Baby, spune ca aceste fonduri vor fi destinate
achizitionarii unui nou ecograf care va usura punerea unui diagnostic in cazul copiilor nascuti prematur,
ecograf care va fi folosit si pentru monitorizarea pe care medicii o fac pe parcursul primilor doi ani din
viata acestor copii.
Cele doua asociatii vor incerca sa vanda, in cadrul parcului de service plasat in Piata Mare a orasului,
tricouri personalizate in beneficiul Asociatiei Baby Care si, implicit, a pacientilor ingrijiti in Maternitatea
din Sibiu.
" Am imbratisat din prima clipa ideea domnului Magos. Dupa cum stiti deja, am inceput inca de anul
trecut campania "Un vis, o speranta, o viata ", campanie al carei scop principal este asigurarea unor
ingrijiri de cea mai buna calitate nou-nascutilor si prematurilor internati in Terapia Intensiva Neonatala.
Initiativa de acum, sprijinita de SC Rally Team Sibiu, sub deviza "Azi prematur, maine campion - Lupta
pentru viata " se incadreaza intre celelalte actiuni desfasurate de Asociatia BABY CARE Sibiu pentru
cresterea performantelor de ingrijire si tratament a nou-nascutilor aflati in dificultate la inceputul lor de
drum in viata. Planul nostru este ambitios, speram ca prin aceasta campanie de strangere de fonduri sa
adunam cat mai multi bani pentru a putea achizitiona un ecograf modern, necesar nu numai pentru un
diagnostic cat mai corect al afectiunilor perinatale, dar si pentru monitorizarea ulterioara a micilor nostri
pacienti. Suntem mandri sa putem spune ca sunt alaturi de noi in campania noastra nu numai foarte multi
din parintii si rudele copiilor care au trecut prin mainile noastre, ci si colegi - medici si asistente - din oras
si judet, multe persoane oferindu-si sprijinul ca voluntari in aceasta campanie ", a completat dr. Livia
Ognean, presedintele Asociatiei BABY CARE Sibiu.
Standul unde se vor comercializa materialele si insemnele celor doua asociatii va fi plasat langa cortul
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de asistenta al celor de la NAPOCA RALLY ACADEMY, cei care asigura sprijinul tehnic al echipajului
sibian.
intreg acest demers este posibil cu sprijinul Consiliului Local Sibiu, al Primariei municipiului Sibiu, al
Casei de Cultura a municipiului Sibiu si al SHOPPING CITY SIBIU, partenerii echipajului Magos Ghigolea.
"Trebuie sa multumim sponsorului principal al Asociatiei BABY CARE Sibiu pentru acest eveniment,
Nestle Romania si celorlalti parteneri implicati: Alexia Print, Wedding Revolution, Spitalul Clinic
Judetean de Urgenta Sibiu, Policlinica Astra Sibiu, Policlinica GinePro Medical, SC Biteco SRL Sibiu,
Asociatia Maini Unite Sibiu si Romania Travel Plus", a mai spus Livia Ognean.

Azi prematur, maine campion

Ideea lui Dan Magos de a sprijini asociatia medicului Ognean a pornit de la cazul micutei Ana Chloe,
fetita despre a carei poveste Tribuna scria in luna octombrie a anului trecut.
Nascuta la doar 620 de grame si la doar 25 de saptamani de gestatie, dupa patru luni de stat in spital,
Ana Chloe a fost externata anul trecut, iar acum este un copil frumos si sanatos.
Livia Ognean spune ca sloganul campaniei "Azi prematur, maine campion" a fost inspirat tocmai de
puterea incredibila de lupta a acestor copii, care la nastere pot fi cuprinsi intr-o palma si care reusesc,
dupa interventii complicate, dupa ce stau intubati si respira asistati perioade mari de timp, sa
supravietuiasca.
De altfel, rata prematuritatii in judetul Sibiu a crescut alarmant, una dintre cauze fiind si nivelul
socio-economic scazut, dar si varsta extrem de frageda sau trecuta de 35 de ani a mamelor.
Daca in 2008, rata prematuritatii era de 14,8%, anul acesta a ajuns la 17,4 %, in conditiile in care in
tarile dezvoltate aceasta rat[ este de doar 10%.
in sectia Terapie Intensiva Neonatala a Spitalului Clinic Judetean Sibiu ajung cam 10-11% din totalul
copiilor care se nasc, adica peste 300 de copii anual. Aici sunt ingrijiti si nou-nascutii cu probleme din
judetele Alba si Valcea.
Asociatia Baby Care a participat si la Semimaratonul Sibiului, unde medicii au alergat pentru strangerea
de fonduri. in plus, multi dintre parintii care au avut copiii internati in Terapie Intensiva au sarit in
ajutorul asociatiei.
Cuvinte cheie: piata mare romania alma cs sibiu raliu valcea raliul sibiului rally sibiul slogan
spitalului clinic judetean sibiu terapie rent despre ion lulu medici judetul sibiu apia cazul astra sibiu
consiliului consiliul raliului sibiului shopping city sibiu pal consiliului local sibiu spitalul clinic
judetean de urgenta sibiu wedding prima monitorizare doctor asistente uta logan diagnostic team
maternitatea din sibiu medicale mag sibienii tricouri personalizate vand remat brat tamplar tricou
orl art tratament
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