Akik az elso perctol küzdenek…

GYERMEKRAJZ-KIÁLLÍTÁS
Koraszülöttmentő és
Gyermekintenzív Alapítvány
Az újszülöttek 8-10%-a koraszülöttként jön a világra. Ez Magyarországon évente több mint 8000 csecsemőt jelent. Közülük mintegy
1300 újszülött másfél kilónál is kisebb. Azonban az orvostudomány
fejlődésével, ma a neonatológia már képes a korábban elképzelhetetlenre: képes életben tartani és megmenteni akár 500 g-os
újszülötteket is.
A koraszülötteknek, főként az extrém kis súlyú újszülötteknek az
életben maradásért rengeteg kihívással kell megküzdeniük a születést követő napokban, hónapokban.
Világrajöttükkor tüdejük még nem kész az anyaméhen kívüli életre, ezért légzéstámogatásra szorulnak. Tápcsatornájuk éretlen,
keringésük gyenge, az idegrendszer éretlensége miatt mások a
reflexeik, így többek között a légzést szabályozó, szopó- és nyelési
reflexek hiánya is súlyos problémákat okozhat.
A koraszülött osztályok (Perinatális Intenzív Centrumok) hivatása
és küldetése, hogy segítse a túl korán érkezett csecsemőknek átvészelni az első pár hét, hónap kritikus időszakát, és minél inkább
megóvja őket a maradandó károsodásoktól.
Egy koraszülött gyermek érkezésekor a szülők, a család is nagyon
nehéz időszakon mennek keresztül, aggódva csöpp gyermekük
életéért úgy, hogy nem harcolhatnak helyette, nem vállalhatják át
fajdalmát. Mellette vannak és támogatják, de a harcot a picinek
kell megvívnia.

Milyen is ez a küzdelem - lépésről lépésre - egy
1500 g alatti súllyal született koraszülött számára?
Nézzék meg kiállításunkat, hogy választ kapjanak!

A születés…

TÚL KORÁN
A születés korai, nehéz, fájdalmas, váratlan. Hideg van. Fény van.
Idegen zajok vannak. A védelmező meleg, puha, ringató anyaméhet el kell hagyni, és meg kell születni egy olyan ismeretlen világra,
ahova még nem kellene, mert még nincs itt az ideje... de valamiért
muszáj.
Levegőt kell venni, de ez nehéz. Fullad, szenved, sír, küszködik.
Alkalmazkodni kell egy olyan környezetben való léthez, amelyre
nincs felkészülve sem ő, sem a teste. Az első nap a legnehezebb,
minden tartalékát elő kell venni. Szúrások, branülkötés, fájdalmas
ingerek…

de az életerő viszi előre. Aztán túljut az első napon.

Egyedül

LÉLEGZIK
Továbbra is nehezen lélegzik, légzéstámogatást igényel. Meg kell
tanulnia önállóan lélegezni, ami egy hosszú, küzdelmes időszak: ez
lehet 3-4 nap, lehet akár több hét is. Az orreszköz töri, nyomja az
orrát, oxigén nélkül fullad, kapkod a levegő után. Majd egyre ügyesebb, egyre önállóbb, végül egyedül lélegzik.

Ez egy hatalmas lépés, innentől érzik a szülők, hogy
meggyógyul a baba, véget ért egy nehéz szakasz.

Önállóan szopik

ÉS FEJLŐDIK
A SÚLYA
A következő időszak feladata, hogy megtanuljon enni és megeméssze a gyomorszondán át kapott anyatejet. Ahhoz, hogy el lehessen hagyni a szondát, egyedül kell tudnia szopni, ami nagyon
nehéz – amikor az első pár ml sikerül, mindenki boldog.
A minél korábban adott anyatej létfontosságú számukra, hiszen az
semmivel nem pótolható.
Már megemészti az anyatejet és fejlődik tőle, holott a gyomrában
még magzatvíznek kellene lenni és a lepényen keresztül kellene
kapnia a táplálékot.

Megint egy olyan feladat, amire a szervezete nem
volt még felkészülve, „éretlen”, mégis megtanulta!

Egészséges

LESZ?

Már lélegzik és eszik, fejlődik, életben van. De mennyi megpróbáltatás vár még rá és aggódó szüleire! Most következnek a vizsgálatok, hogy van-e károsodás, jól fog-e látni, nem lesz-e hallássérült.
Megannyi szűrővizsgálat, kivizsgálás, amelyek azt hivatottak megállapítani, hogy lesz-e károsodás. A szülői jelenlét, az édesanya és
édesapa bőrének kontaktusa, szívük ritmikus dobogása, édesanya
szeretetteljes cirógatása, dudorászása elképesztő erőt ad a pici
babának ezekben a nehéz hetekben.

Érett újszülöttként született társainak ilyen tájt kezdődik az élet, ő pedig már meg is küzdött érte, túl
van addigra élete egyik legnehezebb időszakán.

Végre

OTTHON!
A hosszú kórházi időszak után végre otthon! Ekkor válnak ők
igazán családdá!
Az egyéves korig tartó periódus látványos fejlődési időszak. Sok
esetben nagy elmaradást kell behoznia a gyermeknek, hogy készségekben, képességekben beérje időre született kortársait, amihez elengedhetetlen a korai fejlesztés, gyógytorna, beszédterápia.
Már nem az életért harcolnak, de továbbra is küzdenek, gyermek
és szülő együtt. Nem könnyű kitartónak lenni, a sokszor unalomig
ismételt gyakorlatokat nap mint nap következetesen elvégezni.
Kulcsszerepet játszanak a kívánt fejlődés elérésében a szakemberek – gyógytornászok, korai fejlesztők, gyógypedagógusok –, akik
mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezek a mindennapi
küzdelmek sikerrel járjanak,

és a koraszülött gyermek egészséges fiatallá
cseperedjen.

