Melletted a helyem Egyesület 2016. évi elnöki beszámoló
Bevezetés
A legfrissebb adatok szerint Magyarországon kiemelkedően magas, 9% körüli a koraszülések aránya,
ami azt jelenti, körülbelül minden tizedik gyermek koraszülöttként jön a világra. Ez közel nyolcezer
koraszülöttet jelent évente, közülük körülbelül 1 200 gyermek születik 1500 gramm alatti testsúllyal. A
korszerű eljárások ellenére ezeknél a csecsemőknél a halálozási arány még mindig igen magas, minden
ezer gyermekből ötöt veszítünk el egy éves kora előtt, ennek kétharmadát pedig azok a gyermekek
adják,
akik
koraszülöttként
1500
gramm
alatti
testsúllyal
jönnek
világra.
A Melletted a helyem Egyesület elsőként egyesíti hazánkban a koraszülöttek körül tevékenykedő
szakorvosokat és nővéreket, továbbá a civileket és az érintett szülőket.
Az egyesület céljai között szerepel a koraszülés megelőzése, a csecsemőhalálozás csökkentése,
továbbá a koraszülöttek korai fejlesztésen alapuló gondozás szakmai támogatása annak érdekében,
hogy az idő előtt érkező gyermekek a lehető legjobb ellátásban részesüljenek, a lehető legtöbb időt
töltve szüleikkel, családtagjaikkal.
Az egyesülethez minden olyan cég, illetve magánszemély csatlakozhat, aki az egyesület céljaival
egyetért, de az egyesülethez való csatlakozás feltétele, hogy a csatlakozni kívánó konkrét
tevékenységet ajánljon fel a cél megvalósítása érdekében.

2016. január
A Melletted a helyem Egyesület egyik szakmai partnere a GE Healthcare szervezett adománygyűjtést a
GE Magyarország minden munkavállalójára kiterjedő jótékonysági gyűjtőakcióval a 2016. év első 1500
gramm alatti testsúllyal születő babája és családja részére.
A Pécsi Egyetem Szülészeti Klinikáján született január elsején, és márciusban távozott otthonába az a
kis koraszülött baba, akinek szüleit megajándékoztuk. A szülők ezt a felajánlást átadták a Koraszülött
Intenzív Osztálynak (PIC)
Felajánlás: 1 db kenguruszék, 2 db diktafon, apró koraszülött ruhácskák (finanszírozó: GE Healthcare)

2016. május
Kenguru verseny
A kengurumódszer népszerűsítését tűzte ki célul a Melletted a helyem Egyesület figyelemfelkeltő
akciója, melyben a Kenguruzás világnapja alkalmából versenyt hirdetett a PIC-ek közöt, arra buzdítva
őket, hogy a lehető legtöbb időt töltsék édesanyjuk vagy édesapjuk mellkasán kenguruzva a babák.
A programban való részvételre az Egyesület honlapján lehetett jelentkezni, ahol egy héten át
rögzítették a szülők a kenguruzások időtartamát. A verseny 2015. május 9.-től május 15. éjfélig tartott.
A versenyre 57 anyuka regisztrált az ország 11 perinatális intenzív centrumából, melyet egyéniben
Tóthné Csábi Adrienn és Dani az SE I.sz.Gyermekklinika anyukája és babája (34 óra) nyerte, és még Dani
hazatérése előtt átvettek egy Babysense II típusú légzésfigyelőt.
Felajánlás: Baby-Paradise Kft.
Az intézményi kenguruversenyt Kecskemét nyerte (124,5 óra). A nyereményeket és a vándorserleget
a Fiatal Neonatológusok Találkozója (FINETA) rendezvényen tartott sajtótájékoztatón adtuk át Dr.
Kelemen Editnek, a kecskeméti PIC vezető főorvosának és a PIC jelenlevő nővéreinek.
A verseny nyereményeit (2 db kenguruzószék, apró plüss kenguruk, emlék-plakett) az Erőforrás
Alapítvány United Way Magyarország által biztosított felajánlásából biztosítottuk. A sajtóesemény
lebonyolításához gyártottunk egy Melletted a helyem Egyesület rollupot.

Termék
Lafuma Futura relax szék
Kenguru Baby 18cm
Kenguru Baby 25 cm
Rollup
Emlék plakett

db
2
12
1
1
1

ár/db (Ft)
66.625
3.000
4.500
24.003
14.159

ár összesen (Ft)
133.250
36.000
4.500
24.003
14.159

2016. június
FINETA (Fiatal Neonatológusok Találkozója) konferencia – Kecskemét
Termék
Nyomdai anyagok (szórólap)

db
1

ár/db (Ft)
17.780

ár összesen (Ft)
17.780

2016. július
Az első 7/24 szülői jelenlétet biztosító PIC megjutalmazása egy plakettel
Termék
Plastform plakett

db
1

ár/db (Ft)
11.189

ár összesen (Ft)
11.189

2016. augusztus
Szoptatás Világnapja
Az Egészségügyi Szakmai Kollégium Védőnő Tagozata és Neonatológiai Tagozata konferenciát
rendezett az Anyatejes Táplálás Hete és a Szoptatás Világnapja alkalmából 2016. Augusztus 1-én a
Parlamentenben "Az anyatejes táplálás jelentősége" címmel.
Silke Mader (EFCNI - Európai Alapítvány az Újszülött Gyermekek ellátásáért) a Melletted a helyem
Egyesület meghívására, a Szerencsejáték Service Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
támogatásával érkezett Magyarországra. Ő saját koraszülésének élményét, gyermekeinek történetét
megosztva a hallgatósággal hívta fel a szakmai egybegyűltek figyelmét, mennyire fontos az anya
jelenléte, pszichés támogatása a koraszülött ellátás során a sikeres anyatejes táplálás eléréséhez. Külön
kiemelte a védőnők szerepét, hiszen a kórházi ellátást követően, az otthonukba hazaérkező
kétségekkel teli édesanyák támogatása és segítése nélkülözhetetlen a hosszantartó szoptatás elérése
érdekében.
Termék
Repülőjegy (Lufthansa)
Taxi költség
Ajándékkosár

db
1
1
1

ár/db (Ft)
185.775

ár összesen (Ft)
185.775

2016. szeptember
Az MPT XIV. kongresszusa
Az MPT (Magyar Perinatológiai Társaság) XIV. Kongresszusának legfontosabb célkitűzése a szülők
egyre erőteljesebb bevonása a neonatológiai ellátásba illetve a szülészek és neonatológusok
szorosabb összefogása olyan nagyon fontos témákat felölelve, mint a fejlődési rendellenességek, a
császármetszés kérdésköre illetve a szoptatás elősegítése.
A standunkhoz látogatók között tombolát szerveztünk, melynek győztesét a konferencia 2. napján
sorsoltuk ki, Dr. Kovács Gábor (BAZ Megyei Kórház, Miskolc) lett a nyertes.
A Melletted a helyem Egyesület kiállítói standján lehetett Magyarországon először hozzájutni a "Tégy

a változásért - csatlakozz a Socks for Life kampányhoz" EFCNI füzethez.
Termék
Kongresszusi részvétel
Nyomdaköltség (szórólapok)
Nyomdaköltség (szórólapok)
Nyomdaköltség (szórólapok)
Ajándék (tombola)
Kongresszusi részvétel

db
2
1
1
1
1
1

ár/db (Ft)
32.000
25.400
50.114
53.005
5.508
32.000

ár összesen (Ft)
64.000
25.400
50.114
53.005
5.508
32.000

2016. szeptember
Orvos-nővér érzékenyítő
A Melletted a helyem Egyesület és az Abbvie Kft. a Magyar Perinatológiai Társaság XIV.
Kongresszusának 0. napján belül nagy sikerrel megrendezte a PICik szülei – avagy koraszülött ellátás a
szülők szemszögéből címet viselő szimpóziumát.
Az elmúlt hónapok eseményei alapján bebizonyosodott, hogy egyre nagyobb az érdeklődés és
szükséglet egy olyan párbeszéd kialakítására, melyben az egészségügyi szakemberek és az ellátásban
résztvevő babák szülei egymást segítve, támogatva javítsák a magyar koraszülött ellátás színvonalát.
Ez a merőben új, innovatív kezdeményezés (mely reményeink szerint hagyományt is teremt)
lehetőséget adott az ellátás minden résztvevőjének, hogy az inkubátor mellől, a megszokott
környezetből elmozdulva konkrét, a mindennapi munkát érintő kérdésekre választ kaphassanak, vagy
legalábbis együtt elkezdjék megkeresni a megoldás kulcsát.
Olyan fontos témákat jártunk körbe a szülői blokkokban baba-szülő történeteken keresztül, mint:
- Látogatási idő - kenguruzás
- Anyatejes táplálás
- Kommunikáció orvos – nővér – szülő között
- A szülői kompetencia a PIC ellátást követően

2016. október
EAPS 2016 Congress, Genf
Az EFCNI meghívására az Egyesület 2 alapító tagja (Dr. Szabó Miklós, Dr. Nádor Csaba) részt vett az
Európai Gyermekgyógyász Kongresszuson. Az utaztatást és szállást az EFCNI vállalta. 2 főre a
regisztrációs díj került kifizetésre.
Termék
Kongresszusi részvétel

db
2

ár/db (Ft)
57.446

ár összesen (Ft)
114.892

2016. november
PICi Koncert
November 13-án, vasárnap délután 17 órakor különleges, meghitt koncertre került sor a Budapest
Music Centerben. A Melletted a helyem Egyesület a legkisebb hősök, a koraszülött babák, az Ő
szüleik, családjuk és az Őket segítő orvosok, fejlesztők, ápolók tiszteletére szervezett hangversenyt a
Koraszülöttek Világnapja alkalmából, a tisztelet, a hála és az összefogás jegyében. A koncerttel azokra
a PICi hősökre hívtuk fel a figyelmet, akiknek már életük kezdetén komoly harcot kell vívniuk az
életben maradásért.
Termék
db
ár/db (Ft)
ár összesen (Ft)
Grazioso Kamarazenekar
1
720.000
720.000
BMC Budapest Music Center
1
363.851
363.851

2016. november
Koraszülöttek Világnapja
A koraszülöttek világnapja alkalmából a koraszülöttek családbarát ellátásáért tevékenykedő
Egyesületünk figyelemfelhívó sétát szervezett a lilára kivilágított Lánchídon szakmai partnereinkkel,
valamint csatlakozott az Első 1000 Nap Programhoz.
2016. Koraszülöttek Világnapja eseményei:
A Melletted a helyem Egyesület november 17.-én délután tartott sajtótájékoztatóján csatlakozott az
Első 1000 nap programhoz.
Az Első 1000 Nap Program egy orvosszakmai szervezetek által alapított edukációs kampány. Üzenetei
azokon az epigenetikai kutatási eredményeken alapulnak, amik bizonyították, hogy a fogantatástól
számított első 1000 nap környezeti hatásai - azon belül is a táplálás - kiemelt jelentőséggel bír számos
felnőttkori népbetegség (például a diabétesz, az elhízás vagy a szív- és érrendszeri betegségek)
megelőzésében. A rossz idő ellenére is rengeteg család és szakember gyűlt össze az MTA épülete
előtt, hogy részt vegyen az egyesület által szervezett szimpátia sétán. A BRFK, a BKK és a BDK
segítségével a Lánchíd lila ünneplőbe öltözött, és családok és szakemberek százai ünnepelték a hídon
a korababákat.
A menetet a koraszülött mentőautók vezették fel a hídra majd a Cerny-mentők tiszteletkört tettek a
"0-dik km-kőnél" annak jelképeként, hogy a babáknak és szüleiknek már azért is sokszorosan meg kell
küzdeniük, hogy elindulhassanak az életbe. A Te hangodat ismerem program képviselői, Hazay Tímea
és Annamária segítségével elénekeltük a PICik által kedvelt magyar népdalokat.
Termék
Nyomdaköltség
Terembérlet
Lánchíd kivilágítása

db
1
1
1

ár/db (Ft)
39.497
16.250
495.300

ár összesen (Ft)
39.497
16.250
495.300

2016. november
PICi Bőrönd projekt
A Melletted a helyem Egyesület egyik legfontosabb célkitűzése, hogy tájékoztassa és segítse a
koraszülött babák szüleit. Ennek szellemében született meg a PICi bőrönd ötlete szakmai partnerünk
a Nativitas Kft. segítségével, melyben olyan információs anyagok találhatók, mely a szülőket segíti a
PIC-ben töltött idő alatt. 2017. november 17-ig mintegy 1200 koraszülött szüleinek fogjuk eljuttatni a
csomagot az ország PIC-ein.
Költségek:PICi Napló, Nativitas felé raktározás, csomag összeállítás, logisztika
Termék
Logisztika (Nativitas)
Logisztika (Nativitas)
Logisztika (Nativitas)
Reklámanyag (toll)
PICi Napló

db
2
1
1
1500
1500

ár/db (Ft)
9.525
200.025
510.540
95,25
193,8

ár összesen (Ft)
19.050
200.025
510.540
142.875
290.703

Budapest, 2017. január 8.

Dr. Nádor Csaba
a Melletted a helyem Egyesület elnöke

