Bratislava, 27. september 2017

Podporujeme projekt MAMIČKA, DÝCHAM

Prvá stavebná sporiteľňa aktívne podporuje prevenciu Syndrómu náhleho úmrtia dojčiat a ochranu detí do jedného
roku veku. Dnes odovzdala ďalších 10 monitorov dychu bábätkám v Neonatologickej klinike Univerzitnej nemocnice
v Martine.
Pri projekte MAMIČKA, DÝCHAM spolupracuje PSS, a. s., s Nadáciou Križovatka,
ktorá už 10 rokov pomáha v tejto oblasti. Syndróm náhleho úmrtia dojčiat ohrozuje
všetky deti a riziko jeho výskytu sa ešte zvyšuje v prípade predčasného pôrodu, nízkej
pôrodnej váhy, viacnásobného pôrodu a ďalších faktorov.
Prvá stavebná sporiteľňa je darcom v tomto projekte. Pomohla a stále pomáha
vybaviť monitorom dychu každé lôžko na novorodeneckých oddeleniach. Urobila tak
aj teraz, keď odovzdala do užívania 10 nových monitorov Babysense. „Projekt
Mamička, dýcham nás pri predložení veľmi zaujal. Pomáhame vo viacerých oblastiach,
ale zdravie nás všetkých je prvoradé. A ak sa to týka detí, o to viac. Sme preto radi, že
sme mohli pomôcť v prevencii tak závažného syndrómu“, hovorí predseda
predstavenstva PSS, a. s., Imrich Béreš.
Nadácia Križovatka v nemocniciach dokonca zriaďuje výpožičné miesta, kde si môžu
rodičia zapožičať monitor dychu. Doteraz zriadila celkom 37 takýchto miest.
Aj vďaka podpore a pomoci zo strany PSS, a. s., sa podarilo minimalizovať počet úmrtí detí na Syndróm náhleho úmrtia
dojčiat tak, že Slovensko patrí medzi štáty s nižšou mortalitou novorodencov. PSS, a. s., už podporila zakúpenie
monitorov dychu pre nemocnice vo Zvolene, Košiciach-Šaci a Bratislave. Tento rok okrem martinskej pomôže aj
nemocniciam v Dunajskej Strede a Komárne.
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Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., je špecializovaná banka na financovanie bývania. Vznikla v roku 1992. Jej akcionármi sú významné európske bankové
inštitúcie – Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Nemecká spolková republika, Raiffeisen Bausparkassen Holding G.m.b.H., Wien, Rakúska republika,
Erste Group Bank AG, Wien, Rakúska republika a Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava, Slovenská republika. Od svojho vzniku Prvá stavebná
sporiteľňa, a. s., poskytla do bývania celkom 8,5 miliardy eur.
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