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Alenka Vojska Ku{ar, dr. med.

Otroški avtizem postaja v razvitem svetu vedno ve~ji zdravstveni problem.
“ Bolezen se kaže v hudi okvari možganov, do katere pride pod vplivom ve~
dejavnikov. Pravega, enotnega vzroka še ne poznamo, zato je tudi pomo~
obolelim razli~na“,
pojasnjuje Alenka Vojska Kušar, dr. med..

Avtizem ni ve~ bolezen brez upanja!
Podatkov o številu otrok in odraslih z avtizmom v Sloveniji ni, ker se bolezen šele zadnje ~ase laže
diagnosticira. V Sloveniji pa zaenkrat zdravljenje še ni mogo~e. Starši se zato po pomo~ pogosto zatekajo
v tujino, kjer so bili že pred leti ustanovljeni centri DAN (Defeat Autism Now). Posebna biološka terapija po
programu DAN lajša najhujše avtisti~ne znake in omogo~a otrokom šolanje s pomo~jo posebnih pedagoških
metod. Veliki centri DAN poro~ajo celo o primerih popolne ozdravitve.
Lani je bilo v Sloveniji ustanovljeno Društvo za avtizem DAN,
ki želi družinam pomagati z obveš~anjem o ustrezni skrbi za avtisti~ne otroke
po programu DAN. “Društvo bo s pomo~jo zbranih sredstev omogo~ilo potrebne
preglede in kritje stroškov za zdravljenje avtisti~nih otrok “ , pravi predsednica
društva Katja Šergan Boži~. “ Le zgodnja diagnoza in terapija dokazano izboljšata
zdravstveno stanje otroka z avtizmom. Zato sem zelo vesela, da smo dobili prvega
donatorja in s tem sredstva za zdravljenje prve skupine otrok v Sloveniji. “
Katja [ergan Bo`i~, predsednica dru{tva DAN

Pli{asti zaj~ek 37 cm

990 ,-

V podjetju Spar Slovenija smo se odlo~ili, da z dobrodelno akcijo prisko~imo na pomo~ pri zdravljenju prve
skupine otrok z avtizmom v Sloveniji. Posebej za to akcijo so bili izdelani plišasti zaj~ki Sparky in odlo~ili
smo se, da sredstva (3 milijone tolarjev), zbrana s prodajo simpati~ne igra~e, podarimo društvu DAN.
Zaj~ke Sparky boste našli v vseh trgovinah Spar in Interspar. Skupaj z vami, spoštovani kupci, lahko
storimo veliko in povrnemo nasmeh na lica otrok in staršev, ki se spopadajo z avtizmom!

SAMO PRI NAS!

