
La start! Pentru copiii din terapia intensiva

   Sunt medici sau mame, sunt oameni care au in comun bucuria cu care fac acest lucru, stiind ca gestul
lor imbunatateste conditiile in care sunt tratati copiii care se nasc in Maternitatea Spitalului Clinic
Judetean Sibiu si care au nevoie de ingrijiri speciale in Terapia Intensiva. Si mai au in comun prietenia
sau aprecierea pentru medicul neonatolog Livia Ognean, presedintele Asociatiei Baby Care, cea care a
initiat acest proiect.
   
    In 30 mai se vor alinia la start la semimaraton, prietenii lor, care ii sustin, vor dona bani, iar la finalul
proiectului, organizatorul va vira banii stransi de la sustinatori in contul Asociatiei Baby Care. Destinatia
banilor va fi achizitionarea unui monitor pentru oxigenare cerebrala, un aparat care permite prevenirea
sechelelor nedorite ale prematuritatii si ale altor afectiuni neonatale asupra creierului in dezvoltare al
nou-nascutului.
   
   Eduard Egri, din dragoste pentru copii
   
   Medicul Egri Eduard alearga de 3 ani, de cand este si membru al Asociatiei Baby Care.
   
   Iubesc copiii, imi place sa lucrez cu ei, la fel si sotiei mele, spune medicul, adaugand ca inca nu au
copii, dar isi doresc foarte mult.
   
   Povesteste ca una dintre cele mai mari provocari in meseria sa sunt acesti copii nascuti mai repede: Este
o bucurie imensa sa ii vezi dupa 2-3 ani, cum sunt veseli, deschisi, frumosi.
   
   A cunoscut-o pe Livia Ognean in urma cu cativa ani, cand o prietena a nascut in timpul concediului, in
Germania, un copil prematur, de 600 de grame. Dupa doua luni, mama si copilul au revenit in tara, iar
Eduard Egri s-a ocupat de ingrijirea lor, a inceput sa studieze si sa colaboreze cu medicul Ognean.
   
   Cei care il sustin in cursa de la semimaraton au crescut, ca numar, de la an la an.
   
   Daca anul trecut ii cunosteam pe toti cei care m-au sustinut la maraton, acum lucrurile s-au schimbat.
Am intre sustinatori oameni pe care nu ii cunosc, carora nu stiu cum sa le multumesc, spune medicul
sibian.
   
   Perioada aceasta o descrie ca fiind una deosebita pentru ca luna mai este o luna a emotiilor pozitive
pentru foarte multa lume, pentru alergatori, pentru sustinatori si fac totul ca o joaca, din dragoste pentru
copii.
   
   Eduard Egri crede ca lucrurile in jurul nostru se pot schimba doar de jos in sus. De la omul simplu, care
incepe sa faca lucruri bune, pentru comunitate, pentru el, pentru copii, care in jurul sau strange alti
oameni care fac acelasi lucru. Iar in timp vom ajunge sa traim intr-o lume in care copiii nostri sa fie
fericiti si in siguranta, este speranta doctorului Egri.
   
   Oana Jurj - mama de gemeni prematuri
   
    Oana Jurj este mama a doi copii nascuti prematur. A simtit pe viu ce inseamna lupta acestor copii
nascuti prea devreme, pentru ca a stat trei saptamani in Terapia Intensiva Neonatala, timp in care i-a
cunoscut pe Livia Ognean si colectivul de acolo.
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   Si in timpul sarcinii, dar si dupa ce a nascut, a fost o prezenta constanta in grupurile de pe facebook,
unde si-a povestit experientele, si pe cele bune si pe cele dureroase. Gandurile ei au fost sprijin si sfat
pentru alte mame care au trecut prin acelasi lucru, iar astfel s-au creat prietenii si legaturi, si au aparut
oameni care au sustinut-o sa alerge pentru semimaraton.
   
   Conteaza foarte mult omul care alearga, dar conteaza mult si omul din spatele proiectului. Daca in
spatele proiectului era o alta echipa nu stiu daca m-as fi zbatut atat de mult, spune Oana Jurj.
   
   Sustinatorii sai sunt prieteni de pe facebook, prieteni ai sai, mame de prematuri, dar nu numai.
   
   Atunci cand intri in joc nu te multumesti cu unul, cu doi sustinatori si vrei mai mult, incerci sa convingi
pe toata lumea sa te sustina, spune Oana.
   
   Gabriela Visan si bucuria de a face ceva bun  Gabriela Visan este mama unui copil care, din fericire,
nu a avut nevoie de ingrijiri speciale la nastere, dar care pur si simplu a hotarat sa faca ceva pentru copii,
cu atat mai mult cu cat, atunci cand a nascut, a preferat sa mearga la o clinica privata, de teama ca in
spitalele de stat nu va gasi conditiile pe care si le doreste.
  
  In primul an in care a alergat la semimaraton s-a antrenat inainte pentru proiect, ducea copilul dimineata
la cresa, dupa care iesea la alergat.
  
  Am fost atat de fericita in ziua semimaratonului! Afara ploua, era foarte urat, dar toata lumea radea, era
cu gura pana la urechi, era o energie grozava in jur. Starea de spirit din acele momente te face sa te
gandesti: Cat mai este pana la urmatorul maraton E super bucurie. Esti foarte fericit ca poti sa faci ceva!,
povesteste Gabriela Visan.
  
  Cei care o sustin sunt oameni pe care nu ii cunoaste personal, sunt uneori oameni care au plecat din tara
si nici nu se gandesc sa se intoarca, dar care totusi fac donatia aceasta. Sunt oameni care vad copiii ca pe
o prioritate, spune Gabriela Visan.
  
  Toti trei, alaturi de multi altii, vor alerga in 30 mai, la semimaraton. Si o vor face cu bucurie si cu
convingerea ca gestul lor va schimba lucrurile in bine si ca poate si altii li se vor alatura. Iar in timp, vom
trai intr-o lume in care copiii nostri sa fie fericiti si in siguranta.

Cuvinte cheie: constanta  cum  germania  spitalului clinic judetean sibiu  oxigen  medici  apia  ipa  gura
remat  presedintele  doctor  frumosi  cresa  team  eon  cir  far  facebook  proiect
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