Pressmeddelande 2014-07-22

Sjuksköterskan Sophia bestiger Kilimanjaro för de för tidigt
födda barnen
Imorgon i Tanzania påbörjar Sjuksköterskan Sophia Chodhury sin bestigning av
Kilimanjaro 5895 möh. Sophia vill med sin bedrift göra alla uppmärksamma på de
små för tidigt födda barn hon arbetar med varje dag. Hon har på sin blogg
bigmountainsforsmallheroes.blogspot.com startat en insamling som går till nystartade
Riksförbundet Svenska Prematurförbundet samt stiftelsen Tummeliten.
– Jag arbetar dagligen med små hjältar som kämpar för sitt liv. Vissa har bara 50% chans
att överleva. Chansen att jag lyckas bestiga Kilimanjaro är nästan lika stor. Om jag kan
göra det jag älskar och samtidigt se till att de för tidigt födda får de bästa förutsättningarna
för ett bra liv, även efter sjukhusvården, är jag tacksam.
Uppe på toppen skall Sophia fästa ett klädstreck med tio stycken barnsockor, varav en är
väldigt liten i prematurstorlek, blott fyra cm lång. Som en bild för att ett av tio barn föds för
tidigt i världen.
Sophia arbetar på en neonatalavdelning på Sacchska Barnsjukhuset i Stockholm. Det är
en vårdavdelning för de barn som har fötts för tidigt. En del så tidigt som efter halva
graviditeten. Chanserna att överleva då är lite mer än 50% och många barn behöver
syrgas och respiratorbehandling. Sophia såg likheterna med en bergsbestigning och
eftersom hennes man är en hängiven klättrare började planerna på en riktig
bergsbestigning ta form.
- Sophia är otroligt energisk och hennes insats är fantastisk. Varje krona hon skänker
kommer användas för att lyfta de för tidigt födda barnen i samhällsdebatten vilket
verkligen är på tiden, säger Karl Rombo, ordförande i Svenska Prematurförbundet.
I Sverige föds det nämligen 6,5 % barn för tidigt varje år. Ändå talas det väldigt lite om att
det är så vanligt och vad det innebär. Neonatalvården i Sverige är i världsklass och många
barn som föds så tidigt som vecka 24 klarar sig utan svåra men. Det finns dock en
betydande andel som behöver stöd och hjälp senare i livet av BVC, förskola och skola.
För eventuella frågor kan vi kontakta Sophia direkt och vi publicerar även uppdateringar
från hennes resa på vår hemsida www.prematurforbundet.se/sophia
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Svenska Prematurförbundet är ett riksförbund som arbetar för att stärka de för tidigt födda barnens röst i
samhället genom information, opinionsbildning och föräldrastöd. I Sverige föds varje år 6,5% (6 500) barn för
tidigt och gruppen för tidigt födda mellan 0-18 år uppgår idag till 100 000 barn.

