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Nem baj...

Hallottam már többször a felnőttektől,
Rám néztek és rávágták egyből:
„Neked is csak megszületni volt, te kislány, nehéz!”
Ilyenkor anya, ki rám büszkén lenéz,
Közbeszól, hogy épp nem, nem neki volt az!
Miért is lett volna, egy alig két kilósnak?”
Felkapom a fejem: „Miért, milyen volt, Anya?”
Könny gyűlik szemébe és elakad a szava.
Erre hozzábújok és csak annyit tudok mondani:
Látni akartalak, Rád voltam kíváncsi!
Nem emlékszem persze, de csak így történhetett,
Mert bentről is éreztem, mennyire vár, szeret.
Apa azt mesélte, ő csak állt és nézett.
Boldogságot és közben félelmet is érzett,
Mert látta, hogy küzdök minden másodpercért,
A nagy életerő, a kis testben is elfért.
Tán ezért van az, hogy semmit nem adok fel soha,
A játékot sem nagyon, ha jönne a vacsora.
Én azt mondom: Nem baj, hogy koraszülött lettem!
Megküzdök mindenért ebben az életben!”

„

„

A támogatás sosem elvárás,
csak egy lehetőség jót tenni.
...mert jót tenni - tegyük azt
bármilyen formában - JÓ!

DR. GÁRDOS LÁSZLÓ
alapító

a Zala Megyei Szent Rafael Kórház
Gyermekosztályának osztályvezető főorvosa
10 évvel ezelőtt két tényező szerencsés
egybeesése adta a lehetőséget arra,
hogy alapítványunk létrejöhessen, megalakulhasson.

Zsombi
1 napos
an

Zsombi
1 évesen

Egyrészt a koraszülöttmentés - melyet
országosan regionális centrumokban újraszerveztek - gazda nélkül volt a nyugat-dunántúli régióban, és szükség volt
egy szervezetre, amely vállalja a súlyos
állapotú koraszülöttek és újszülöttek
mentését. Másrészt a zalai polgárok egy
nekem ítélt díjjal, a Zalai Prima Díjjal és
a hozzá tartozó anyagi megbecsüléssel
lehetővé tették, hogy megalapíthassam
a Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív
Alapítványt.
Az Alapítvány a gazdasági válság kellős
közepén indult, de Dóra János kuratóriumi elnöknek és a lelkes, szakterületükön

elismert kuratóriumi tagoknak köszönhetően évről évre gyarapodott, mind az
anyagi lehetőségeket, mind a támogatandó területek számát tekintve, így a
gyermekek gyógyításában, a nyugat-dunántúli gyermekellátás fejlesztésében is
egyre több feladatot vállalt fel.
A legnagyobb kihívás a szervezet számára, hogy az év 365 napján, 24 órában
biztosítsa az extrém éretlen, sokszor a fél
kilogrammnál is kisebb súllyal született
koraszülöttek, vagy életveszélyes állapotban levő érett újszülöttek mentését a
Dunántúl három megyéjében. 10 év alatt,
közel 1500 megmentett gyermekélet…
Ugyancsak fontos feladata az Alapítványnak, hogy a koraszülött intenzív ellátást
modern műszerekkel erősítse a Perinatális Intenzív Centrumban, a szülőszobai

újraélesztéshez, a koraszülöttek lélegeztetéséhez vásárolt eszközökkel, berendezésekkel.
A gyermekintenzív részlegen a balesetek,
súlyos fertőzések miatt ápolt gyermekek
számára többek között olyan életfunkcióikat figyelő világszínvonalú monitorokat sikerült beszerezni, melyek nem egy
esetben az országban elsőként kerültek
alkalmazásra intenzív osztályunkon.
Az évek során az Alapítvány tevékenysége - mely a súlyos, életveszélyes állapotban lévő legkisebb koraszülöttektől a már
majdnem felnőtt középiskolások intenzív
terápiájának a támogatásáig terjedt - két
irányba bővült tovább, a rehabilitáció és
a prevenció területére.
Óriási teljesítmény, hogy a Dunántúl legnagyobb, az országban pedig az egyik
legjobban felkészült rehabilitációs centrumának nemcsak az eszközökkel való
felszerelését és a szakemberek képzését
vállalta magára az Alapítvány, hanem egy,
a gyermekük betegsége miatt elesett,
nehéz helyzetbe került családok részére
kialakított rehabilitációs apartmanház
létrehozásával, a messziről, sokszor az
országhatáron túlról érkező, nemegyszer
kómából ébredező gyermekükért aggódó
szülőknek magas komfortú pihenő és
szálláshelyet is biztosítani tud.
A betegségek megelőzésére, a prevencióra évről évre egyre nagyobb hangsúlyt
és figyelmet fordít az Alapítvány, mely a
sportot, az egészséges életmódot népszerűsítő, a szellemet pihentető, lelket
erősítő, folyamatosan szaporodó rendezvényeink szervezésében nyilvánul meg.
Büszkék vagyunk most már hagyományosnak mondható rendezvényeinkre,
amilyen a koraszülött gyerekeknek és
családjaiknak minden évben megszervezésre kerülő családi nap, a PIC-nik, vagy
az országos hírű és egyedülálló jótékonysági koraszülöttfutásunk.

Két díjat alapítottunk az évek során: a
Gyógyító mosoly díjjal minden évben egy
orvos kollégát, a Tündérkéz díjjal pedig
három szakdolgozót tüntetünk ki. A díjakkal is szerettük volna mind erkölcsi,
mind anyagi elismerésben kinyilvánítani,
milyen fontosnak tartjuk az egészségügyi
szakemberek megtartását, itthon maradását.
Az alapítványunk folyamatosan fejlődik,
tevékenységei, aktivitásai színesednek,
a munkát, amit vállaltunk, magas színvonalon végezzük. Ennek kulcsa, hogy
a kuratóriumunk olyan szakemberekből
áll, akik a saját területükön kiemelkedőek. Szakmai tapasztalatuk, széles
spektrumon mozgó tudásuk összeadódik
a szervezet döntéshozó testületében, és
ez hatalmas erőt képvisel. Mindemellett
sokat tanulunk, és a folyamatosan fejlődő munkatársainknak köszönhetően az
Alapítvány működése egyre professzionálisabb.
Egy alapítvány igazi erejét valójában a támogatók és önkéntes segítők adják.
Az Alapítvány lehetőség a hála kifejezésére is. Sok esetben a szülők, a gyermekük gyógyulásáért érzett köszönetüket
oly módon fejezik ki, hogy támogatják
Alapítványunkat, amellyel mi a következő
rászorulókon, sorstársakon segíthetünk.
A segítség azonban nem csak anyagi
formában nyilvánulhat meg. Büszkék
vagyunk a már száz főnél is népesebb
önkéntes csapatunkra, mely a rendezvényeink sikeres és eredményes lebonyolításának legfőbb záloga, tartóoszlopa.

A támogatás sosem elvárás,
csak egy lehetőség jót tenni.
...mert jót tenni - tegyük azt
bármilyen formában - JÓ!

BOROSNÉ PÁL ILDIKÓ
alapítványunk kurátora
ügyvezető, Lauf-Audit Kft.
Amikor egy mentőautó szirénáját meghallja az ember, a szíve összeszorul, és
utat biztosít a mentéshez. Különösen igaz
ez akkor, amikor a jármű koraszülöttmentő felirattal száguld, hogy a picinyke
ember mielőbb a legközelebbi koraszülött osztályra kerüljön. Ez a tevékenység
jól felszerelt, speciális mentőautókat,
szakképzett személyzetet és 24 órás
készenlétet igényel. Alapítványunk nem
csak a születés után súlyos, vagy életveszélyben lévő újszülöttek mentését
végzi, hanem a későbbi életük részévé
is válik azzal, hogy rendezvényeinkre, a
koraszülött PIC-nikre, koraszülöttfutásra

várjuk és visszavárjuk Őket. Az évente
megrendezésre kerülő koraszülött-bálon
látjuk, ahogy a csöppségek felnőnek,
táncolnak, verseket mondanak, énekelnek. Nagy élmény ez valamennyiünk
számára.

Azért dolgozunk, gyűjtünk adományokat, hogy a csecsemők
és gyermekek kórházi intenzív
ellátása és rehabilitációja a
lehető legmagasabb színvonalon történhessen meg.

BALDAUF CSABA

alapítványunk kurátora
szállodaigazgató, Kolping Hotel Spa & Family Resort
Miért csatlakoztam az alapítványi munkához?
Rövid válaszként: mert Gárdos Főorvos
úr ha valamit a fejébe vesz, akkor attól
ritkán tágít, így volt az én felkérésem
kapcsán is. Sokáig ellenálltam, mivel a
munkahelyi elfoglaltságaim mellett nem
tudtam elképzelni, hogy érdemben hozzá
tudok tenni az Alapítvány működéséhez,
de addig győzködött, amíg kötélnek álltam.
Megismervén a részletesebb működést
és az ott folyó munkát, meggyőződtem
arról, hogy rengeteg szakember (nővértől orvosig) kellő elhivatottsággal képes
világraszóló, európai színvonalú munkát
folytatni a korán érkezett életek megmentése érdekében. Számomra laikusként egyszerre hat ijesztően és lenyűgö-

zően eme törékeny életek megmentése,
ami ezen kiváló emberek nélkül nem
lenne lehetséges. Így aztán nem is kérdés, hogy minden támogatást megérdemelnek, akár eszközről vagy a dolgozók
fejlesztéséről legyen szó. Talán nem véletlen, hogy egyre többen ismerik fel az
Alapítvány tevékenységének fontosságát, és így folyamatosan nő a támogatók
száma.

Ehhez szeretnék én is egy minimális mértékben hozzájárulni, hogy az Koraszülöttmentő
és Gyermekintenzív Alapítvány
munkája egyre ismertebb és
támogatottabb legyen.

HORVÁTHNÉ CSESZTREGI GABRIELLA

édesanya

Kislányaim 8 éve nagyon korán, 26. hétre
jöttek a világra. Azóta van kapcsolatunk
a Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív
Alapítvánnyal. Az eltelt évek során sok
szép emlékkel gazdagodtunk, amelyeket az Alapítvány által szervezett programoknak köszönhetünk. Minden évben
szívesen megyünk a PIC-nikre, ahol a jó
programok mellett találkozhatunk a kedves doktornénikkel, doktor bácsikkal és
nővérkékkel, akik nagyon sokat tettek
értünk, és tesznek a mai napig.

kezdődött az életük, csöppnyi babaként
hol vigyáztak rájuk éjjel-nappal. Ez az
időszak bennem - mint az édesanyjukban - örök nyomot hagyott. A mai napig
hálával gondolunk vissza a minket segítő
orvosokra, nővérekre.

A koraszülött osztályon is tettünk már látogatást, a kislányok megnézhették, hol

Csodák léteznek!

A nagyon nehéz, kritikus időszakon már
sikerült túljutnunk, és ma már két gyönyörű iskolás kislánnyal élhetünk, akikre
mindig is az élet legnagyobb ajándékaként és csodájaként tekintünk.

A KORASZÜLÖTTMENTŐ
ÉS GYERMEKINTENZÍV
ALAPÍTVÁNY

négy gyermekgyógyászati
tevékenységet támogat

Koraszülöttmentés

Gyermekrehabilitáció

Koraszülött
intenzív ellátás

Gyermek
intenzív ellátás

KORASZÜLÖTTMENTÉS
Alapítványunk végzi Vas és Zala megyében, 0-24
órában, az év 365 napján a koraszülöttmentést,
azaz a súlyos és kritikus állapotú kora- és
újszülöttek szállítását a megyei perinatális
intenzív centrumokba.

KORASZÜLÖTT
INTENZÍV ELLÁTÁS
Alapítványunk segíti a súlyos állapotú, beteg
újszülöttek és a kis és extrém kis súlyú
koraszülöttek gyógyulását.
A szervezet által támogatott gyermekintenzív
részlegen pedig súlyos állapotú gyermekek,
csecsemők ápolása, kezelése történik.

ESZKÖZTÁMOGATÁSOK
A modern eszközök bevethetősége nagyban
javítja a kis betegek életben maradási esélyeit és
segíti minél gyorsabb és teljesebb gyógyulásukat.
Alapítványunk számos esetben tudta a mentő- és
gyógyító munkát ilyen eszközök beszerzésével
támogatni.

MAMA-HÁZ ÉS
ADAPTÁCIÓS SZOBA
Az Alapítvány egy romos állapotú ház teljes
felújításával egy olyan helyet teremtett, ahol
hosszú rehabilitációt igénylő gyerekek együtt
lehetnek szüleikkel, ezzel is segítve a kis betegek
gyógyulását.
Valamint a felújított épület lehetőséget biztosít az
intenzív részlegen ápolt, súlyos állapotú gyerekek
szüleinek a pihenésre.

DÍJAINK
Az Alapítvány minden évben odaítéli az arra
érdemeseknek a „Gyógyító mosoly” orvos és
„Tündérkéz” nővér ösztöndíjakat, áldozatos
munkájuk elismeréséül.

GYERMEKREHABILITÁCIÓ
A gyermekgyógyászati fizioterápia, gyermekgyógytorna, hydroterápia, lovas- és kutyterápia
feltételeinek biztosításával és folyamatos
támogatásával is segíti Alapítványunk a kis
betegek gyógyulását.

KORASZÜLÖTTFUTÁS
„Másodszor is célba érünk!” jótékonysági
váltófutó rendezvény célja a koraszülöttek
támogatásán túl az alapítvány tevékenységének
megismertetése, a figyelemfelhívás és az egészséges életmód fontosságának hangsúlyozása.
A Zalaegerszeget Keszthellyel összekötő, a
Zalai-dombság vadregényes tájain át vezető
66 km-es koraszülöttfutás mára országosan
jegyzett rendezvénnyé nőtte ki magát.

PIC-NIK
A Koraszülött PIC-nik elnevezésű családi nap
azoknak a gyerekeknek és családjaiknak szól,
akiket korábban a megyei kórház koraszülött
osztályán gyógyítottak. A rendezvényen a gyerekek rengeteg élménnyel gazdagodnak. Az orvosok és ápolók ezzel a találkozással igyekeznek
kicsit kárpótolni egykori kis betegeiket a sok, de
szükséges megpróbáltatás után.

Réka 28. hétre, 660 grammal
született...

Zétény súlyos
baleset után
kómából
ébredt fel...

Benett fejlődési rendellenesség
miatt életveszélyes gerincvelőfertőzésen esett át...

Anna Sára 30. hétre,
930 grammal született,
súlyos szívműtéten esett át...

Anna születést
követően súlyos
oxigénhiányt
szenvedett el...

NOVEMBER 17.
A KORASZÜLÖTTEK
VILÁGNAPJA
Ez a nap azokról a családokról szól, akiknek
szembesülniük kellett a koraszülés nehézségeivel
és következményeivel. Alapítványunk segítségével ezen a napon, minden évben programokkal
színesített, rendhagyó kórházi akciónap kerül
megszervezésre.

Sikertörténeteink

bizonyítják, hogy a
megfelelő körülményeknek is köszönhetően, ma
már egy súlyosan sérült gyermek is felépülhet,
vagy egy koraszülött baba is elérhet mindent az
életben. Ezekért a sikerekért dolgozunk tovább
támogatóinkkal együtt!

Luca 28. hétre, 980 grammal
született...
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SOK CSODÁT...
és szeretnénk még a jövőben is

Levente 28. hétre,
1250 grammal
született...

Köszönjük, hogy segítesz!
Koraszülöttmentő és
Gyermekintenzív
Alapítvány
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SOK CSODÁT...
és szeretnénk még a jövőben is

AMIBEN SEGÍTHETSZ:
Kérjük, támogasd alapítványunkat,
ezzel segítsd a koraszülöttmentést és a súlyos állapotú
gyermekek gyógyítását!

Számlaszámunk:
11749008-20181978-00000000
Adószámunk:
18019137-2-20

Vegyél részt az évente megrendezésre kerülő,
tavaszi jótékonysági koraszülöttfutásunkon,
hogy minél szélesebb körben hívhassuk fel
a figyelmet alapítványunk munkájára!

Ne feledd, hogy adód 1%-ának
alapítványunk részére történő
felajánlásával is sokat tudsz segíteni
a gyermekek gyógyításában!

www.koraszulottfutas.hu

www.koraszulottalapitvany.hu

