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W sobotę 17 listopada po raz drugi obchodzony będzie Światowy Dzień  Wcześniaka. 
D la  uczczen ia  tego  dn ia  w  w ie lu  k ra jach  na  świecie kluczowe i najbardziej 
charakterystyczne budynki zostaną  podświetlone na fioletowo. Będą  to między innymi 
Empire State Building w Stanach Zjednoczonych i CN Tower w Kanadzie. Polska również 
w łączyła się w Global Illumination Initiative przez podświetlenie od godz. 18.00 Pałacu 
Kultury i Nauki w Warszawie. Działania ogólnoświatowe na rzecz wcześniaków 
promowane są przez znaną piosenkarkę Celine Dion.

Z okazji Światowego Dnia Wcześniaka Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom oraz 
Instytut Matki i Dziecka organizują wystawę pt. "Wcześniaki - wczoraj i dziś". Otworzy 
ją  Krajowy Konsultant ds. Neonatologii Pani Profesor dr hab. Ewa Helwich. Honorowy 
patronat nad wydarzeniem objęła Marszałek Sejmu Pani Ewa Kopacz. 

Tegoroczne polskie obchody Światowego Dnia Wcześniaka odbędą  się  w Sejmie RP, 
jako kontynuacja zainicjowanych przed rokiem działań  w Parlamencie Europejskim z 
racji podpisania "Apelu o działanie na rzecz zdrowia wcześniaków" i wystąpienia 
Prezesa Fundacji Wcześniak w PE. 

Wernisaż  wystawy odbędzie się  17 listopada w Sejmie RP. Następnie zostanie ona 
przeniesiona do szpitala św. Zofii w Warszawie, przy ul. Żelaznej 90, a później na ul. 
Krakowskie Przedmieście przed Kościół Św. Anny w Warszawie, gdzie będzie można ją 
oglądać przez tydzień od 20 do 27 listopada. Wystawa eksponowana będzie również 
w całej Polsce na oddziałach wcześniaków w szpitalach referencyjnych 2. i 3. stopnia. 

Wcześniactwo jest poważnym problemem ogólnoświatowym

W Polsce rocznie rodzi się 314 000 dzieci, z czego 6,7% przedwcześnie, a więc przed 
37. tygodniem ciąży.

Spośród wszystkich rodzących się w ciągu roku dzieci 5,5% ma masę poniżej 2,5 kg, w 
tym 0,46% to dz iec i  z  masą  500-999  g .  Dz ięki wprowadzeniu w 1995 roku 
t rójstopniowego systemu opiek i  per inata lnej ,  którego  jednym z ce lów jest  
zapewnienie, aby porody dzieci z wagą  poniżej 900 g odbywały się  w szpitalach 3. 
stopnia poziomu opieki, wskaźniki te dynamicznie maleją. 

Umieralność okołoporodowa w 2010 roku wyniosła w grupie dzieci urodzonych z masą 
500-999 g 47,68%, a 4,13% w grupie dzieci z masą  1000-2499 g i 0,16% powyżej 
2500 gram. Dwadzieścia lat temu (w 1990 roku) te liczby były dwukrotnie wyższe.  
W grupie dzieci urodzonych z masą  500-999 g umieralność  okołoporodowa wynosiła 
wtedy ponad 85,78% (źródło: Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom).

W Unii Europejskiej rodzi się każdego roku 500 000 wcześniaków - tj. jeden na dziesięć 
noworodków. Noworodki urodzone przedwcześnie stanowią  największą  grupę 
pacjentów dziecięc y c h  w  E u r o p i e .  W  z a l eżnośc i   od   k r a j u   l i c zba   po rodów  
przedwczesnych w Europie waha się pomiędzy 6,3% a 11,4%.

W dniu 23 listopada 2011 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli z inicjatywy Fundacji 
Wcześniak oraz EFCNI odbyła s ię  uroczysta prezentacja oraz podpisanie "Apelu o 
działanie na rzecz zdrowia wcześniaków", którego celem jest poprawa jakości życia 
dzieci przedwcześnie urodzonych poprzez ujednolicenie standardów opieki nad 
wcześniakami w całej Europie oraz opieka i wsparcie dla rodzin tych dzieci. Dwa 
miesiące temu Parlament Europejski na posiedzeniu grupy roboczej ponownie zajął się 
tą problematyką. 
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"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim" 
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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