
N
emohla jsem spát, stále 
jsem slyšela dcerku, 
jak se vrtí. Když jsem ji 
vzala k sobě, abych ji 

nakojila, vydávala jen divný 
zvuk a pohled měla nepřítom-
ný. S přítelem jsme si nejdří-
ve říkali, zda zbytečně 
nepanikaříme, ale nakonec 
jsme se ještě v noci vydali do 
nemocnice, kde to nabralo 
rychlý spád. 

V UMĚLÉM SPÁNKU 

Na rentgenu Viktorce 
objevili obrovský útvar 
v bříšku. Obratem nás 
sanitka vzala z Příbrami do 
pražského Motola. Po vyšet-
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„Viktorka byla 
odmalička 
temperamentní, 
ale když jí bylo 
půl roku, dostala 
horečku,“ říká Petra. 

Co vás nezabije...Co vás nezabije...
VÁŠ

příběh

Petra s dcerkou před 
onemocněním.

Při prochladnutí 
i splínu pomůže dobrá 

polévka – to věděly už naše 
babičky. V knize Debry 
Mayhewové 
Hřejivé 
polévky pro 
tělo i duši 
najdete 
spoustu 
inspirace 
(Ikar, www.
bux.cz).      

Pokud nechcete čekat 
dlouhé týdny, než na 

vás dojde řada u očního 
lékaře, využijte akci Říjen 
– měsíc zraku. Už v 54 
prodejnách po celé ČR 
nabízí GrandOptical 
odborné měření zraku 
a konzultaci zdarma.

Při kašli, nachlazení 
a zánětech horních 

cest dýchacích přinese 
úlevu speciální čaj Pickwick 
Herbalis Průdušky s lipo-
vým květem, který dále 
obsahuje i protizánětlivý 
tymián 
a mátu na 
posílení 
imunity. Navíc 
výborně chut-
ná (www.
pickwick.cz). 

Pro 
pravidel-

nou domácí  
fluoridaci 
k prevenci 
zubního kazu je 
vhodný léčivý 
přípravek elmex 
gelée. Více na 
www.zdravotni-
-poradna.cz. 

Rady navíc

řeních dcerku převezli na 
ARO a uvedli do umělého 
spánku, protože jí začaly 
selhávat orgány. Starala jsem 
se o ni, četla jí, omývala ji, 
mazlila se s ní, povídala... 
Prognóza nebyla dobrá, ale 
čtvrtý den se Viktorce začalo 
dařit lépe a mohli ji z umělé-
ho spánku probudit. Převezli 
nás na JIP onkologie a hema-
tologie. Malá byla plná 
hadiček, v třísle, v hrudi. Po 
sedativech a morfinu měla 
abstinenční příznaky. Bylo to 
strašné, ale vše překonala. 
Následující měsíc podstoupila 
spoustu vyšetření a pak 
operaci nádoru, při níž přišla 
o ledvinu. Pak prodělala 
série chemoterapií, 
které skončily v pro-
sinci – půl roku po 
oné noci. 

BUDE CHODIT?

Viktorka dlouho 
nechodila, protože 
se jí po operaci 
zbortil druhý 
obratel (nádor 
byl vrostlý 
do páteře). 
Hrozilo jí 
i celoži-
votní 
ochrnutí, ale díky 
svému temperamentu 

Nadace Dobrý anděl pomáhá rodinám 
s dětmi, kde rodič nebo dítě má rakovinu 
nebo dítě jiné závažné onemocnění a které 
se jejím vlivem dostaly do finanční tísně. 
Díky této pomoci můžou hradit vše, na co 
by jinak peníze neměli. Dobrým andělem 
se může stát každý, stačí se zaregistrovat 
na www.dobryandel.cz a začít přispívat. 
Při registraci získá dárce přístup do svého Andělského 
účtu, kde uvidí konkrétní příběhy rodin, kterým pomohl.

Viktorce hrozilo ochrnutí. 
Ale dokázala to překonat 
a dnes vesele běhá.  

a rehabilitacím chodit 
nakonec začala.

Příjem naší domácnosti byl 
v té době dost malý. V nemoc-
nici nám nabídli pomoc 
nadace Dobrý anděl. První 
příspěvek jsme dostali téměř 
obratem po podání žádosti 
a každý měsíc nám pak byla 
zasílána finanční pomoc. 
Hradili jsme z ní poplatky za 
pobyt v nemocnici, rehabilita-
ce a častou dopravu do 
zdravotnických zařízení.

... TO VÁS POSÍLÍ

Loni v listopadu Viktorce 
diagnostikovali vzácné 
onemocnění – Kawasakiho 

syndrom. Selhává jí 
imunitní systém 

a je sledovaná na 
kardiologii. 
Naštěstí se 
zřejmě nemoc 
podchytila včas. 
Nejdůležitější je, 
že jsme zvítězili 
nad nádorem. 
Děkuji lékařům 
a sestrám na 

onkologii 
v Motole za 

pomoc 
a lidský přístup 
i Dobrým 
andělům za 
finanční 
podporu. Od té 

doby říkám, co 
nás nezabije, to nás 
posílí! ■

Petra, Příbramsko 
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PříbramskPePePePePeePetrtrtrtrtrt a,a  P
získáte, zašlete-li nám 

svůj příběh na téma nemoc, 
úraz, operace a my ho vybereme 

k otištění. Za každou otištěnou fotku 
dostanete dalších 500 Kč. 

Pište na: chvilka@bauermedia.cz.

600600  KKČČ
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i protizánětlivý

avíc
hut-

cz). 

NÁZOR ODBORNÍKA

Petr Sýkora, 
spoluzakladatel 
nadace Dobrý anděl

Viktorka během 
chemoterapií.
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