Позив за новинаре
ЗАШТО ТРЧИМО ЗА БЕБЕ?
Замислите бебе које су превремено рођене или болесне бебе, које су на константном мониторингу у
Институту за неонатологију, јер нису способне да сисају, гутају, самостално дишу и очувају телесну
температуру без помоћи апарата. За болесне бебе у интензивној нези од непроцењивог је значаја
адекватна и контролисана примена кисеоника.
Београдски маратон, празник спорта и здравља је прилика да сви размислимо коме је помоћ
најпотребнија. На Маратону 2009. године председник општине Врачар и његов тим трчали су за бебе и
опремљена је прва српска Банка хуманог млека. Ове године председник општине Врачар Бане
Кузмановић и његов тим поново трче за бебе, циљ је да се набави 30 пулсних оксиметара.
У среду, 11. априла 2012. године у 13:00 часова у Институту за неонатологију – Краља Милутина 50,
председник општине Врачар Бранимир Кузмановић, директорка Института за неонатологију др
Нивеска Божиновић Прекајски и директор Београдског маратона Дејан Николић позваће све људе
добре воље да учествују у врачарској акцији „Трчимо за бебе“.
Трчећи за бебе на Београдском маратону обезбедиће се средства за набавку пулсних оксиметара, који
су неопходни за спречавање последица ниских или високих концетрација кисеоника у крви беба.
Примена пулсних оксиметара за бебе није болна, а лекарима помажу у процени код беба са
различитим здравственим проблемима, као што је хронична плућна болест, проблеми са срцем и
урођене срчане мане.
Председник општине Врачар Бане Кузмановић трчаће полумаратон, а његови најближи сарадници или
ће трчати са њим полумаратон или трку задовољства. Председник општине и његов тим претрчаће и
ове године више од 200 киломeтара, сва средства биће прикупљена или куповином километара преко
сајта општине Врачар www.vracar.rs или слањем СМС на број 1778 за све мреже са текстом поруке
трчимо за бебе.
„Трчимо за бебе“ је позив свим хуманистима да се на Београдском маратону подржи врачарски тим и
омогући лекарима Института за неонатологију да на најбољи начин брину о животу превремeно
рођених или болесних беба.
Помозимо нови живот купујући километре!
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