HIE TUDATOSSÁG ÉS TÁMOGATÁS

Üdvözlünk a Peeps közösségében
Ki is valójában a Peeps?
Az egyetlen brit jótékonysági szervezet, amely a HIE által érintettek támogatását tűzte ki célul.
A HIE a hypoxiás-ischaemiás encephalopathia rövidítése. Ez az agy oxigén- és vérellátásának
hiánya, ami egészségkárosodást okozhat újszülötteknél és csecsemőknél. Gyakran fordul elő
közvetlenül a szülés előtt vagy alatt, de szülést követően is kialakulhat.
A Peeps-et 2018-ban hozta létre Sarah és Steve, miután lányuknál nem sokkal a születése után
HIE lépett fel. Korábban még soha sem hallottak a HIE jelenségről, és mivel mind a támogatás,
mind a tudatosság terén hiányt tapasztaltak, ezen változtatni szerettek volna.
Minden HIE érintettség más és más. Lehetnek hasonlóságok, ünnepnapok, bizonytalanságok és
aggasztó időszakok. A Peeps melletted állhat, amikor csak szükséged lesz ránk, legyen az ma, a
jövő héten vagy néhány hónap múlva. Érzelmi, pénzügyi és gyakorlati támogatást nyújtunk.

A Peeps és a neonatális (újszülött intenzív) osztályok
A Peeps együttműködik az újszülött intenzív osztályokkal, hogy támogatást nyújtson azoknak a
családoknak, akik gyermeke HIE-zavarban érintett. Szülői csomagokat biztosítunk a családok
számára, amelyek hasznos információkat tartalmaznak, valamint néhány „kórtermi kelléket” és
természetesen ajándékokat a babának.
Jótékonysági koordinátorainkkal és önkénteseinkkel online támogatást is kínálunk a
családoknak.

Élet az újszülött intenzív osztály után
A Peeps-nél pontosan tudjuk, hogy az újszülött intenzív osztályon töltött időszak egy
kihívásokkal teli és ijesztőnek tűnő utazás kezdete lehet, és az eredmények és a fejlődés
mértéke széles skálán mozoghat.
Tapasztalatainkat felhasználva szeretnénk a lehető legtöbb támogatást nyújtani a családoknak,
életre szólóan. A Peeps tanácsadás vagy terápia útján, valamint folyamatos szakértői támogatás
és finanszírozás révén is tud támogatást nyújtani.
Számos ügynökséggel és jótékonysági szervezettel dolgozunk együtt, hogy a családok számára
lehetővé tegyük, hogy a legmegfelelőbb támogatáshoz férjenek hozzá.

Hol találhatsz meg minket?
További információkért látogass el weboldalunkra a www.peeps-hie.org címen, keress minket
Facebookon, Instagramon, Twitteren @PeepsHIE néven, töltsd le alkalmazásunkat, vagy olvasd
be a szórólapon található QR-kódot.
Hívj minket a 0800 987 5422 telefonszámon.
Küldj nekünk SMS-t vagy WhatsApp üzenetet a 07838 197 945 telefonszámra.

OLVASS BE
Visszajelzés a családoktól
„Nagyon könnyen elérhetők, gyorsan reagálnak, segítőkészek, nem ítélkeznek és
gondoskodók”
„Mindig rendelkezésre állnak, és imádom, hogy ennyire aktívak a közösségi médiában, mivel
ezzel a HIE témaköre releváns, otthonhoz közelivé válik. Ha bármikor is ilyen posztokat látok,
úgy érzem, hogy van valaki, egy hang, akire a családunknak szüksége van. Én is magán EMDRterápiás finanszírozásban részesültem, és rettegve gondolok arra, hogy enélkül a segítség nélkül
hogyan jutottam volna túl mindenen. Örökké hálás leszek”
„A Peeps mögött állók extra erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a HIE-vel érintett
gyermekek szüleit biztosítsák arról, nincsenek elfeledve. Könnyű megfeledkezni másokról,
ezért jó érzés, ha emlékeznek ránk! Olyan tanácsadáshoz is hozzáfértem, amelyhez nagyon
nehéz lett volna a lezárások miatt.”

