
Děkujeme Vám za účast v jarních Srdíčkových dnech 2015. 

Díky Vám můžeme pomáhat dětem, které na pomoc v současné době
čekají. Jedním z nich je 4 letý Adámek z Chomutova.

Maminka o Adámkovi píše:

Adámek se narodil se vzácným onemocněním - trvalou
vrozenou  omezenou  hybností  kloubů  v  těle  -
Arthrogryposis  multiplex  congenita,  navíc
zkombinovanou  s  kompletním  rozštěpem  tvrdého  a
měkkého  patra  -  pravděpodobně  se  jedná  o  angl.
Gordon syndrome. 

Prozatím  se  nám  nepodařilo  najít  v  ČR  nikoho  jiného
(ani  dítě  ani  dospělého)  se  stejným  typem  postižení,
i v zahraničí jich bude minimum. 
Pro  nás  jako  pro  rodiče  se  už  malý  zázrak  stal,  když
Adámek ve 3 letech udělal svůj první krok. Od narození
už  byl  několikrát  operovaný  v  Praze  a  i  do  budoucna
ho  čeká  ještě  mnoho náročných  a  bolestivých  operací
nožiček a možná i ručiček.

Svá, především pohybová, omezení však zvládá skvěle,
snaží se vyrovnat ostatním a zkouší, co všechno dokáže.
V kolektivu si rozumí se všemi dětmi. Je to veselý, milý a
velmi chytrý klučina. Rád zpívá, hraje hry,  má rád auta
(zná skoro všechny běžné značky), motorky a vlaky. 

Od září navštěvuje mateřskou školku v Chomutově, kde má
na 6 hodin denně paní asistentku.

V současné  době  Adámek  chodí  jen  na  velmi  krátké
vzdálenosti.  K překonávání  větších  vzdáleností  naléhavě
potřebuje  speciální  zdravotní  kočárek,  jehož  cena
přesahuje  20  000  Kč.  Kočárek  má  samostatně
polohovatelné podnožky (potřebujeme po operaci, kdy má
zasádrované nožičky  až  pod zadeček)  a  zvlášť  i  opěrku
zad  a  hlavně  má  velká  kola,  takže  se  s  ním  dá  jezdit
i v lehčím terénu. Mají k němu i pláštěnku. Kočárek velmi
potřebujeme ke každodenní přepravě Adámka do školky a
k častým  návštěvám  lékařů,  ale  i  na  rodinné  procházky
v přírodě, které máme moc rádi.
 
Snažíme se mu co nejvíce se vším pomáhat, cena kočárku
je, bohužel, nad naše finanční možnosti.

Všem  dárcům  moc  děkujeme  za  pochopení  a  pomoc
Adámkovi i celé naší rodině!!
Maminka Adéla


