Predčasné narodenie a popôrodné komplikácie
dieťatka,
to je jednou z najťažších skúšok, ktorej sú rodičia
vystavení.

PRVÝ ROK EXISTENCIE
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
MALÍČEK A PLÁNY DO
BUDÚCNOSTI
Svetový deň predčasne narodených detí
6. 11. 2012 , Zichyho palác, Bratislava

Je to obrovský šok, neistota, strach, bolesť...

Ľubica Kaiserová, predsedníčka oz malíček

KTO SME ?




PACIENTSKE ZDRUŽENIA

Sme združenie rodičov a priateľov predčasne narodených
detí. Aj naše radostné očakávanie vystriedal obrovský strach
o bábätko, ktoré by sa zmestilo do dlane, uzavreté v sterilnom
svete za stenami inkubátora plného hadičiek...
Malíček je
jednou z 300 pacientskych organizácií na
Slovensku, aktívnych je zhruba 1/3

PREČO sme sa spojili?


Jednou z možností, ako sa dostať k aktuálnym informáciám a
ako aktívne ovplyvniť vývoj zdravotníckej politiky, je zapojiť sa
do činnosti pacientskych organizácií



Zdravotný systém netvoria len politici, úradníci, zdravotníci,
lekárnici, výrobcovia liekov, ale aj pacienti – ich zástupcovia

Podpora rodičom predčasne
narodených detí a
neonatológom,
pri
legislatívnom presadzovaní
potrieb predčasne
narodených detí



Aktivity na celkové
skvalitnenie komplexnej
zdravotnej starostlivosti



Prekonávanie predsudkov
voči niektorým ochoreniam



„PODELENIE SA O SVOJU BOLESŤ JE POLOVIČNOU BOLESŤOU“

PONOŽTIČKOVÝ REKORD

NÁŠ CIEĽ


Organizované na báze spoločnej diagnózy
Suplujú funkcie iných účastníkov systému zdravotnej
starostlivosti
 Informujú členov o novinkách v zdravotnej starostlivosti
 Prispievajú návrhmi do legislatívneho procesu
 Osvetovú činnosť smerujú k pacientom, ich rodinným
príslušníkom a širšej verejnosti




Zvyšovanie povedomia o
príčinách predčasných
pôrodov, zdravotných
komplikáciách
novorodencov a ich
následnej starostlivosti



Rozvoj priateľských a
medziľudských vzťahov



Začlenenie rodín a ich detí
do spoločenského života



Osveta v médiách

V spolupráci s firmou

WWW.NASMALICEK.SK
PONOŽTIČKOVÝ REKORD


Pokus o rekord –
11.septembra 2011 v
českých Boskoviciach
počas Celoštátneho
stretnutia predčasne
narodených



6132 kusov (3 066 párov)
prikolíčkovaných
novorodeneckých
ponožiek, šnúra dlhá 340
metrov...

15. NOVEMBER – TLAČOVÁ KONFERENCIA
I. SVETOVÝ DEŇ PREDČASNE
NARODENÝCH DETÍ



články v printových médiách
(Dieťa, MAMA A JA)



reportáže s problematikou príčin predčasných pôrodov
a život rodín s predčasniatkom

AKO SA NÁM DARÍ?


Vytvárame priestor pre
vymieňanie skúseností
medzi rodičmi formou
stretnutí a akcií pre
širokú verejnosť.



pravidelné mesačné
stretnutia v MC EMERKA
Prešov ( tvorivé dielne,
laktačné poradenstvo, kurzy
prvej pomoci )
Deň detí, Mikuláš,



17. 11. 2011 SVETOVÝ DEŇ
PREDČASNE NARODENÝCH DETÍ
V PREŠOVSKOM MATERSKOM CENTRE
EMERKA - WORKSHOP PRE RODIČOV

AKO SA NÁM DARÍ?


Pre vzájomné odovzdávanie
teoretických a praktické
skúseností, s odborníkmi
ktoré majú vzťah
k
problematike rodín,
s predčasne narodenými
alebo rizikovými deťmi sme
organizovali spoločné aktivity




Kurz BS
Prednášku rehabilitačného
centra Adeli
Workshopy (nosenia detí,
polohovania, prvej pomoci)



Nadviazali sme v tom to roku spoluprácu so
zahraničnými rodičovskými združeniami,
na zlepšenie legislatívneho rámca pre
starostlivosť o predčasne narodené deti a ich
rodičov v rámci Európskej únie



Stretávame sa s pacientskymi organizácii na
konferenciách a vzdelávacích podujatiach,
odovzdávame si skúsenosti

AKO SA NÁM DARÍ?
Charitatívna akcia „Neonatal“
Tvorivé dielne – darčeky pre mamičky a bábätká
Zbierka ručne vyrobených vecí pre predčasne narodené deti na
„Modrom koníku“

AKO SA NÁM DARÍ?

AKO SA NÁM DARÍ?
Podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa predčasne narodených
detí a udelenia Ceny „Purpurové srdce“ :
6. 11. 2012 – osvetlenie Bratislavského hradu, Divadla Aréna v
Bratislave, Obchodného centra Millénium v Martine, Štátneho divadla
v Košiciach
7. 11. 2012 o 7.00 – Sv. omša v Kostole sv. Jozefa, Brehy
 7. 11. 2012 o 19.30 GMT (20.30 SEČ) – Sv. omša v kostole SCM Our
Lady of La Salette and St. Joseph, Londýn (Slovak Catholic Mission in
London /SLovenská katolícka misia v Londýne)
10. 11. 2012 o 17.00 hod. – Večer modlitieb a chvál v spolupráci s
platformou Kresťania v meste (kostol Cirkvi bratskej, Cukrová 4, Bratislava)
11.11. 2012 o 9.30 – Bohoslužba – Cirkev bratská (Slovenská 34, Prešov)
17. 11. 2012 Bohoslužba – kaplnka Nemocnice sv. Cyrila a Metoda
(Antolská 11, Bratislava)
18. 11. 2012 o 10.00 – Bohoslužba – Cirkev bratská (Cukrová 4, Bratislava)

JE NÁS TAKMER PÄŤTISÍC ROČNE !
NARODILI SME SA PREDČASNE

ALE
CHCEME BYŤ AKO VY !

Ďakujem za pozornosť a podporu!

AKÉ MÁME PLÁNY ?


Získať dobrovoľníkov – koordinátorov pre projekt „mamy pre
mamy“ v ďalších regiónoch



Doplniť web o konkrétne informácie lekárov - špecialistov, pri
častých diagnózach detí a praktické rady pre rodičov



Rozšíriť našu web poradňu o ďalších odborníkov



Pravidelné stretnutia pri MC



Pomoc neonatológiam na Slovensku charitatívnymi akciami,
orientovanými na prístrojové vybavenie



Podporu neonatológiam a gynekológiam, pri legislatívnom
presadzovaní psychológa na pracoviskách

