Обавештење за новинаре
ЗАШТО ТРЧИМО ЗА БЕБЕ?

Поводом врачарске хуманитарне трке „Трчимо за бебе“ на јубиларном 25. Београдском маратону, у Институту
за неонатологију одржана је конференција за новинаре.
Директорка Института др Нивеска Божиновић Прекајски истакла је да смо ове године поново сведоци дивних
хуманитарних догађаја које организује општина Врачар. „Пре три године председник општине и врачарски тим
трчали су на Београдском маратону и захваљујући тада прикупљеним средствима опремили смо у нашем
Институту прву српску Банку хуманог млека. Ове године смо предложили да буду набављени пулсни
оксиметри. То су монитори којима се савременом технологијом прати ниво кисеоника у крви беба, јер колико
је кисеоник потребан у лечењу, толико може да буде и штетан и зато су нам потребни пулсни оксиметри“,
рекла је докторка Божиновић Прекајски.
Председник општине Врачар Бранимир Кузмановић истакао је да међу лекарима имамо стручњаке којима би
се поносиле и европске болнице, али да би применили своje знање лекарима је потребна савремена опрема.
Примена пулсних оксиметара у лечењу беба у овом Институту отклања инвазивне методе и трауму код беба
којима је потребно пратити ниво кисеоника у крви и срчани ритам.
„Желимо да помогнемо и бебама и лекарима Института, претрчаћемо више од 200 километара и надам се
„продајом“ километара прикупити довољно средстава за набавку најмање 30 пулсних оксиметара. И ове
године претрчани километри се купују само преко сајта општине Врачар, средства се прикупљају и слањем СМС
на број 1778 за све мреже уз текст Трчимо за бебе. Београдски маратон је врхунска спортска манифестација.
Спорт и хуманост иду заједно, нашом акцијом Трчимо за бебе доприносимо да Београдски маратон буде и
празник хуманости“ – рекао је Бранимир Кузмановић.
Директор Београдског маратона Дејан Николић поручио је да би организаторима Београдског маратона било
најдраже да ове године 1778 буде најпопуларнији број. „Драго нам је и да се на Београдском маратону ове
године наставља хуманитарна врачарска акција Трчимо за бебе. Маратони у свету јесу највеће смотре
хуманитарних активности, надамо се да ће овогодишња трка бити добар повод да се настави са сарадњом и
племенитим акцијама“ – рекао је Дејан Николић.
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