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T-2 ♥ življenje prižiga lučke v gorenjskih porodnišnicah                                                                                       
 

Kranj, Jesenice, 16. junija 2021:  Danes je v okviru dobrodelnega projekta T-2 ♥ življenje, ki letos 
poteka v sodelovanju z društvom Slojenčki, v dveh porodnišnicah na Gorenjskem potekala slovesna 
predaja najnovejših naprav za fototerapijo novorojenčkov. Z najsodobnejšo fotolučko BL70 bodo 
lahko v kranjski in jeseniški porodnišnici oskrbeli novorojenčke z zlatenico in poskrbeli za njihovo 
nadaljnje zdravljenje, družba T-2 pa bo s predajo teh najnovejših naprav, ki so pravkar prišle na 
evropski trg, v slovenskih porodnišnicah nadaljevala tudi v naslednjih mesecih.  
 
V Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj je udeležence v družbi vodstva bolnišnice na 
slovesnosti toplo pozdravila vodja službe za neonatologijo Andreja Cerkvenik Škafar, dr. med., spec. 
pediatrije, ki je izpostavila tudi pomen te pridobitve za njihove paciente:  "Zlatenica je v neonatalnem 
obdobju zelo pogost pojav in je prisotna pri več kot polovici donošenih, zdravih novorojenčkov,  
večinoma pa izzveni spontano v prvih dveh tednih. Pogostejša je pri prezgodaj rojenih novorojenčkih, 
kjer prizadene kar 8 od 10 otrok. Zlatenica ni bolezen, je pa lahko znak številnih različnih obolenj 
novorojenčkov. Neravnovesje med nastajanjem bilirubina, ki je odgovoren za rumeno obarvanje kože 
in vidnih sluznic, ter njegovo vezavo in izločanjem, lahko privede do visokih vrednosti bilirubina v 
serumu, ki se kopiči v možganih in jih poškoduje. Zgodnje odkrivanje zlatenice je pomembno za 
uspešnost zdravljenja in razvoj otroka, najpogostejša oblika zdravljenja pa je fototerapija oz.  obsevanje 
novorojenčka z modro svetlobo. Fototerapijo v prvih dneh življenja danes potrebuje med 10 in 15 % 
donošenih novorojenčkov, in z novo napravo BL70 za fototerapijo, ki jo sprejemamo v okviru projekta 

T-2 ♥ življenje kot donacijo družbe T-2, bomo uspešno zdravili zlatenico in otrokom omogočili 
normalen razvoj."  



 

 
 

 
Predaja donacije v BGP Kranj - od leve proti desni: Gregor Štampohar, član poslovodstva družbe T-2, zadolžen za področje 
prodaje in marketinga, vodja službe za neonatologijo Andreja Cerkvenik Škafar, dr. med., spec. pediatrije in koordinatorka 
akcije Andreja Verovšek. 

 
V Splošni bolnišnici Jesenice je prisotne pozdravil predstojnik Pediatrične službe Peter Najdenov, dr. 
med., spec. pediatrije in  strokovna direktorica Anja Jovanovič Kunstelj, dr. med., spec. kirurgije: ''Vsak 
porod je neponovljiv in pomeni pomembno prelomnico v življenju mamice in družine. V jeseniški 
porodnišnici si prizadevamo, da vsak porod poteka varno in se pri tem trudimo, da sledimo vsem željam 
in potrebam porodnice. V neonatalnem obdobju se pri novorojenčkih pogosto pojavlja tudi zlatenica, 
ki je praviloma sicer blaga in v tednu dni izgine. Kadar pa so vrednosti bilirubina v krvi novorojenčka 
nekoliko višje, se poslužujemo zdravljenja s fototerapijo. Fototerapija poskrbi, da se nivo bilirubina 
znižuje in s tem rumenica izginja. Prednost naprave BL70 je predvsem v tem, da novorojenček med 
fototerapijo ni ločen od mamice, kar je v prvih dnevih njegovega življenja izjemnega pomena. Celotni 
tim ginekološko porodniške službe pri skrbi za takšnega novorojenčka mamici svetuje in pomaga. 
Družbi T-2 se za to donacijo iskreno zahvaljujemo.'' 



 

 
 

 
Predaja donacije v SB Jesenice - od leve proti desni predstojnik Pediatrične službe Peter Najdenov, dr. med., spec. pediatrije 
in  strokovna direktorica Anja Jovanovič Kunstelj, dr. med., spec. kirurgije ter Gregor Štampohar, član poslovodstva družbe 
T-2, zadolžen za področje prodaje in marketinga. 

 
V imenu društva Slojenčki, ki ga sicer vodi predsednica izr. prof. dr. Nataša Tul Mandić, dr. med., je 
udeležence v obeh gorenjskih porodnišnicah pozdravila še koordinatorka akcije Andreja Verovšek: 

''Donacija v okviru projekta T-2 ♥ življenje je v zadnjih petih letih največja enkratna donacija, pri kateri 
sodeluje društvo Slojenčki. Posebej pomembna je, ker vključuje vseh 14 slovenskih porodnišnic, ne 
glede na njihovo velikost in kraj. Tako vsem slovenskim novorojenčkom in staršem prinaša enake 
pogoje za zdravljenje." 
 
Družba T-2 je v okviru projekta T-2 ♥ življenje eden največjih podpornikov letošnje dobrodelne akcije, 

ki poteka v sodelovanju z društvom Slojenčki. ''T-2 ❤življenje je projekt, ki ga izvajamo že četrto leto 
zapored skupaj s svojimi partnerji, zaposlenimi in naročniki. Letos smo z društvom Slojenčki združili 
moči, da bi vsem slovenskim porodnišnicam predali najsodobnejše naprave za fototerapijo  
novorojencev, ki so najranljivejši prav v prvih dneh svojega življenja, zato potrebujejo še posebno skrb 
zdravstvenega osebja,'' je ob priložnosti predaje naprav BL70 gorenjskima porodnišnicama poudaril 
Gregor Štampohar, član poslovodstva družbe T-2, zadolžen za področje prodaje in marketinga.''Izziv 
so skupaj z nami tudi letos sprejeli naši poslovni partnerji, ki so se takoj odzvali klicu k dobrodelnosti, 
za kar se jim iskreno zahvaljujem, prav tako tudi sodelavcem in T-2 naročnikom, ki nas pri tem 
podpirajo. Nova naprava simbolno odraža ljubezen do življenja in staršem prinaša upanje k hitrejši in 
boljši zdravstveni oskrbi njihovih novorojenčkov.''  
 
Dobrodelna akcija Slojenčki poteka na območju celotne Slovenije in vključuje 14 slovenskih 
porodnišnic. Z njo želijo s pomočjo podjetij donatorjev pridobiti najsodobnejše aparature za zdravljenje 
novorojencev, hkrati pa zagotoviti sredstva za obnovo porodnišnic in zdravstvenih ustanov, ki delujejo 
na področju reproduktivnega zdravja ljudi. Na ta način bi nosečnicam, porodnicam in novorojenčkom 
izboljšali tudi fizično okolje v času njihove zdravstvene oskrbe. 
 
Kontakt za medije: 
Andreja Verovšek, koordinatorica projekta Slojenčki, M: 040 464 340, E: verovsek.andreja@gmail.com, www.slojencki.si 
Metka Grden, T-2 d. o. o., M: 064 11 32 65, E: metka.grden@t-2.com, www.t-2.net.  
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