Anne-Çocuk Dünyasının Gerçekleri
Bir çocuğun kocaman gülümsemesidir gerçek mutluluk. Anne için evlat kokusu, evlat için anne kucağıdır
gerçek huzur. Ve anneden evlada uzanan çiçekli bir yoldur gerçek sevgi…
Keşke, onlar için dünya yalnızca bu güzel gerçeklerle dönüyor olsaydı, ama bir de acı gerçekler var.
Gelin, bu acı gerçeklere daha yakından bakalım:
- Her gün 800’den fazla kadın hamilelikte, doğum sırasında veya sonrasında oluşan komplikasyonlar nedeniyle
hayatını kaybetmektedir.
- Yenidoğan ölümleri, 5 yaş altı ölümlerinin %47’sini oluşturmaktadır.
- Tüm anne ve çocuk ölümlerinin %94’ü gelişmekte olan ülkelerde, kırsal alanlarda ve yoksul bölgelerde
görülmektedir.
- Ölümlerin başlıca sebepleri annelerde doğum öncesi, doğum sırası ve sonrasında yaşanan komplikasyonlar,
enfeksiyon, yüksek tansiyon, gebelik zehirlenmesi, sağlıksız kürtaj; çocuklarda ise erken doğum, doğum
sırasında ve sonrasındaki komplikasyonlar, enfeksiyon, akciğer iltihabı ve yetersiz beslenmedir.
Oysa gelişmiş ülkelerin sahip olduğu teknoloji ve imkânlar ile gerekli müdahaleler ve uygulamalar yapılabilse,
bu ölümlerin önemli bir kısmı önlenebilir.

Biz Ne Yapıyoruz?
Anne ve çocuk ölümlerinin sıkça gözlemlendiği
bölgelerde açtığımız veya iyileştirdiğimiz
kliniklerde hamile ve emziren annelerin rutin
kontrollerinin yapılması, sağlıklı doğumların
gerçekleştirilmesi, bebeklerin aşılanması,
pediatrik muayenelerin yapılması,
ailelere bebek bakımı ve üreme sağlığı ile
ilgili eğitimlerin verilmesi gibi konularda
sayısız hizmet gerçekleştirdik.
Sizden aldığımız desteği yeryüzüne taşıyarak
binlerce anne ve çocuğun dünyasına umut
tohumları ekmeye devam ediyoruz.

Siz Ne Yapabilirsiniz?
Sadece 90 TL ile temel sağlık hizmetlerine ulaşamadığı için hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan
anne ve çocuklara umut olabilirsiniz.
Gelin, yardım edin; yaşasın anneler, yaşasın çocuklar.
Not: Bu bedelin içine, kişinin sağlık durumuna göre muayene, ilaç desteği gibi hizmetlerin biri veya birden fazlası girebilmekte olup bir kişi için
ihtiyaç duyulan ortalama bağış tutarı değişiklik gösterebilmektedir.
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