FIOLETOWI DLA WCZEŚNIAKÓW
Dzieci przedwcześnie urodzone to dzieci, które przyszły na świat między 22. a 37.
tygodniem ciąży, a więc sporo przed planowanym terminem porodu. Szacuje się, że już co
10-te dziecko na świecie rodzi się zbyt wcześnie. W Polsce przybywa 26000 wcześniaków,
każdego roku. Część z nich ważny mniej niż 1 kg! I od pierwszych chwil – przy pomocy
lekarzy neonatologów, pielęgniarek neonatologicznych, rodziców i bliskich – walczą o każdy
dzień i każdy gram swojej wagi. Mimo to, wiedza na temat przyczyn, skutków i konsekwencji
przedwczesnego porodu i wcześniactwa jest mała.
Stąd jako rodzice wcześniaków zwracamy się o pomoc w zmianie tego stanu rzeczy.
Bardzo Państwa prosimy o włączenie się do naszej akcji!
17 listopada po raz kolejny będziemy obchodzili Światowy Dzień Wcześniaka – dzień,
który ma na celu zwiększenie wrażliwości oraz społecznej wiedzy na temat wcześniactwa –
jego przyczyn, skutków oraz potrzeby specjalistycznej opieki. Oprócz kampanii
informacyjnej, konferencji, targów dla tej grupy, ważnym wydarzeniem przykuwającym
uwagę społeczeństwa jest podświetlanie tego dnia najważniejszych światowych budynków
w ramach Global Illumination Initiative. Fioletowa iluminacja pojawia się m.in. na. Bramie
Brandemburskiej w Berlinie, Empire State Building w Stanach Zjednoczonych, Niagarze czy
Pałacu Kultury i Nauki w Polsce.
Dlaczego na fioletowo?
Kolory są niezwykle ważne w naszym życiu. Już w starożytności uważano, że kolorom
przypisywano moc uzdrawiania. W naturze kolory ostrzegają przeciwników niekiedy
zachęcają.
Zdaniem terapeutów zajmujących się wpływem kolorów na człowieka kolor fioletowy koi,
łagodzi, wycisza oraz zwiększa poczucie własnej wartości, koncentracji. W literaturze
kolorowi fioletowemu przypisuje się, że jest magiczny, tajemniczy. Jest to kolor osób
wrażliwych, wyjątkowych. Takie są też przedwcześnie urodzone dzieci.
Jako rodzice wcześniaków wraz z Fundacją Laboratorium Marzeń również włączamy
się w akcję i chcielibyśmy zaprosić do niej także Państwa!

Zachęcamy, aby tego dnia, 17. Listopada w geście solidarności z dziećmi przedwcześnie
urodzonymi oraz ich rodzinami włączyli się Państwo do światowej akcji podświetlenia
budynku właśnie na kolor fioletowy. Podświetlenie budynku Państwa firmy będzie
znakiem, że jesteście Państwo z nami, a temat wcześniactwa nie jest Państwu obojętny.
Fioletowa iluminacja to dla nas rodziców wcześniaków, naszych rodzin, lekarzy
neonatologów znak, że jesteście Państwo z nami.
ZAŚWIEĆ Z NAMI NA FIOLETOWO!
Z poważaniem
Anna Ogrodowicz, mama Hani urodzonej w 28. tygodniu
Joanna Żółkiewska, mama Stasia urodzonego w 25.tygodiu
Dr Jolanta Uchman- prezes zarządu fundacji Laboratorium Marzeń1, doktor nauk
medycznych, wieloletni pracownik Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w
Poznaniu, KonsultantCentrum Terapeutycznego Uniquecenter w Warszawie, koordynator
medyczny terapii mikropolaryzacji mózgu – jako jedyny lekarz w Polsce posiada certyfikat
Profesora Szeliakina (Petersburg) uprawniający do prowadzenia terapii w Polsce.

1

Fundacja Laboratorium Marzeń to Całościowe systemowe wsparcie rodzin z dziećmi ze szczególnymi
potrzebami rozwojowymi. Chcemy uświadamiać, edukować i wyposażać w niezbędne umiejętności środowiska
profesjonalistów oraz szeroko rozumiane społeczeństwo. Adres http://laboratoriummarzen.pl/

