Weź udział w Wyzwaniu Generali Polska lub zorganizuj własne i pomóż zbierać
fundusze na sprzęt do ratowania życia i zdrowia noworodków!
Jaki mamy cel?
W ciągu 16 dni chcemy zebrać środki na zakup wyposażenia do hipotermii leczniczej
noworodków z asfiksją (niedotlenienia okołoporodowego) dla kolejnej karetki
neonatologicznej – tym razem dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
W tym celu chcemy symbolicznie przebyć dystans, jaki dzieli Warszawę, gdzie mieści się
Polska siedziba Generali i Wenecję, kolebkę fundacji The Human Safety Net. Wszystko po
to, aby nagłośnić zbiórkę funduszy na zakup sprzętu do ratowania najmłodszych.
Jak możesz pomóc?
Dołącz do wyzwania Generali Polska lub stwórz własne i zachęć innych, by Cię dopingowali
w jego realizacji. Możesz razem z nami zbierać kilometry lub wymyśl coś zupełnie innego.
Jedyne, co Cię ogranicza, to własna kreatywność. Pamiętaj, wpłać dowolną kwotę na konto
THSN i namów do tego samego przyjaciół oraz rodzinę. Liczy się każda złotówka!
Kto może się zaangażować?
Każdy jest mile widziany! Jesteś pracownikiem, agentem, partnerem, klientem, sympatykiem
Generali? Przyjmij wyzwanie, stwórz własną platformę do zbierania funduszy i działaj! Po
potwierdzeniu uczestnictwa otrzymasz automatyczną wiadomość e-mail z dalszymi
szczegółami.
Mamy czas do 13 czerwca 2021. Liczymy na Ciebie!

Jak realizujemy pierwszy w Polsce projekt zastosowania hipotermii leczniczej
w transporcie neonatologicznym?

Hipotermia terapeutyczna, polegająca na kontrolowanym obniżeniu temperatury ciała
noworodka, jest uznaną na świecie metodą poprawiającą wyniki leczenia dzieci dotkniętych
niedotlenieniem okołoporodowym tj. asfiksją. Kluczowym dla powodzenia tej terapii jest
szybkie rozpoczęcie leczenia, gdyż po przekroczeniu granicy 6 godzin od urodzenia zmiany
powstałe w mózgu dziecka w wyniku niedotlenienia są już nieodwracalne i mogą
doprowadzić do niepełnosprawności fizycznej, intelektualnej, a w najgorszym wypadku
również do śmierci.
W Polsce dotychczas hipotermia terapeutyczna u noworodków stosowana była jedynie
podczas hospitalizacji w wybranych ośrodkach o najwyższym stopniu referencyjności (III).
W praktyce oznacza to, że dzieci urodzone w miastach odległych od tych ośrodków muszą
dotrzeć do specjalistycznego szpitala w kluczowych dla dalszej terapii sześciu godzinach od
porodu.
W 2019 r. Generali Polska, dzięki współpracy z fundacją The Human Safety Net oraz
Uniwersytetem Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz dzięki
zaangażowaniu prof. Jana Mazeli, został uruchomiony pierwszy w Polsce projekt
zastosowania hipotermii leczniczej w transporcie neonatologicznym.
Specjalistyczny sprzęt do ratowania zdrowia i życia najmłodszych trafił do ambulansów
w Poznaniu, Zielonej Górze oraz Bydgoszczy. Noworodki z niedotlenieniem
okołoporodowym poddawane są leczeniu już w czasie transportu karetką do wybranego
ośrodka medycznego.
Dzięki tegorocznej zbiórce planujemy wyposażyć w sprzęt kolejną karetkę neonatologiczną.
Tym razem trafi on do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

