ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ТА ПІДТРИМКА ЩОДО ГІЕ

Вітаємо в Peeps
Що таке Peeps?

Єдина благодійна організація у Великобританії, яка займається підтримкою осіб із ГІЕ.
ГІЕ розшифровується як гіпоксично-ішемічна енцефалопатія. Це патологія, яка
характеризується нестачею кисню та недостатнім припливом крові до мозку, що може
призвести до травмування дитини або немовляти. Вона часто виникає безпосередньо
перед або під час пологів, але може з’явитися і після них.
Peeps було створено у 2018 р. Сарою та Стівом після того, як у їхньої дочки було
діагностовано ГІЕ незабаром після її народження. Вони ніколи раніше не чули про ГІЕ та
виявили, що рівень обізнаності та підтримки у зв’язку із цим станом недостатньо
високий, і тому вони вирішили це змінити.
Усі історії людей із ГІЕ унікальні. Схожості, успіхи, невизначеність і тривоги — усе це
може бути. Peeps буде поруч із вами завжди, коли ви цього потребуватимете — чи то
сьогодні, наступного тижня або ж через кілька місяців. Ми пропонуємо емоційну,
фінансову та практичну підтримку.

Peeps та відділення інтенсивної терапії новонароджених

Peeps співпрацює з відділеннями інтенсивної терапії новонароджених, щоб надавати
підтримку родинам, які зіткнулися з ГІЕ. Ми забезпечуємо сім’ї наборами, які містять
інформацію, а також деякі «необхідні речі» і, звісно, подарунки для дітей.
Ми також пропонуємо родинам онлайн-підтримку, яку надають наші координатори та
волонтери.

Життя після відділення інтенсивної терапії новонароджених
У Peeps ми добре усвідомлюємо, що перебування у відділенні інтенсивної терапії
новонароджених може стати початком інколи складної і виснажливої подорожі, а
результати та наслідки можуть сильно відрізнятися.
Ми хочемо використовувати наш досвід, щоб надавати якомога повнішу підтримку
сім’ям — протягом усього життя. Peeps може проводити консультації або терапії, а
також забезпечувати постійною підтримкою та фінансуванням.

Де нас знайти
Для отримання додаткової інформації відвідайте наш веб-сайт www.peeps-hie.org.
Знайдіть нас у Facebook, Instagram і Твіттер: @PeepsHIE. Або ж завантажте нашу
програму чи відскануйте QR-код на цій брошурі.
Телефонуйте за номером 0800 987 5422
Надішліть нам текстове повідомлення або повідомлення у WhatsApp на номер 07838
197 945

ВІДСКАНУЙ
МЕНЕ
Відгуки сімей
«Тут ми знайшли чуйність, швидку й ефективну допомогу та турботливе ставлення без
жодних осудів».
«Працівники організації завжди поруч, і мені подобається, що вони дуже активні в
соціальних мережах, бо завдяки цьому проблема ГІЕ залишається актуальною і
зрозумілою, і я бачу та відчуваю, що з їхніх вуст світ чує про проблеми нашої сім’ї. Вони
також допомогли мені пройти курс EMDR-терапії, і я не уявляю, як би мені вдалося
впоратися з усім цим без цієї допомоги, вічна дяка».
«Люди, які стоять за Peeps, роблять усе можливе й навіть більше, щоб гарантувати, що
про батьків дітей із ГІЕ не забудуть. Про нас легко забути, тому приємно, коли про це
нагадують! Також мені допомогли консультативною підтримкою, що було непросто
через карантин».

