Odesílatel: Petr Sýkora
Adresát: Dobří andělé
Milí Dobří andělé. STOP
I když nás "doba koronavirová" už ovlivňuje dlouho. STOP
Nemusíte se bát. STOP
I díky vám v Dobrém andělovi vše funguje jak má. STOP
V březnu jsme odeslali vaši pomoc 4045 rodinám. STOP
A letošní zima už je snad také za námi. STOP
Teď na jaře bude zase o něco veseleji. STOP
Moc vám všem děkujeme! STOP
P. S. Dávejte na sebe pozor. STOP

Za každý sebemenší pokrok jsme opravdu vděční rozhovor s maminkou Lukáška
Téměř dvouletý Lukášek žije společně se svou maminkou Renatou, tátou Štěpánem a starší
sestrou, šestiletou Aničkou, v Plzni. Již od narození se potýká se vzácným onemocněním, které je
u něj spojeno s dalšími komplikacemi. O tom, jak Lukáškovo onemocnění ovlivnilo život celé
rodiny, jsme si povídali s jeho maminkou Renatou.
Paní Renato, povězte nám, prosím, s čím vším se Lukášek potýká?
To, co se na Lukáškovi projevuje nejvíce, je vzácné genetické onemocnění – vrozená chromozomální
aberace (část genetické informace na chromozomu č. 2 chybí a na chromozomu č. 20 naopak došlo k
částečné trizomii, takzvanému ztrojení). Tento typ genetického onemocnění je na celosvětové úrovni
poměrně neobvyklý, proto nemá ani vlastní pojmenování. Lukášek se navíc potýká s poruchou zraku a
sluchu, což mu ztěžuje smyslové vnímání. Také jsme museli řešit komplikace spojené s předčasně
srostlými lebečními švy.

Jak se tedy onemocnění projevuje, jak ovlivňuje Lukáškův běžný život?
Lukáškovo onemocnění se projevuje zejména v oblasti psychomotorického vývoje, který je značně
opožděný. Lukášek ve svých necelých dvou letech neleze, nechodí, nemluví. Jeho sluchové postižení je
částečně kompenzováno sluchadly. Jedno z nich však Lukášek dodnes odmítá a situaci tak nadále
řešíme. Další komplikací jsou brýle, které by Lukáškovi měly ulevit od postižení zrakového, ale ty
odmítá zcela. V současnosti se je proto snažíme nahradit kontaktními čočkami.
Lukášek prozatím vyžaduje péči ve všech myslitelných oblastech života – při krmení, přebalování,
koupání, apod. Na venkovní procházky využíváme kočárek. Jeho běžný život je ovlivněn také nutností
denně rehabilitovat. Často dojíždíme na kontroly k lékařům.

POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU

Z Andělského blogu
23. března 2021
Paní Lenka žije společně se svými dvojčátky – Alenkou a Kubíkem – v
Plzni. Její těhotenství bylo rizikové nejen kvůli očekávání dvojčátek, ale
také hrozícímu předčasnému porodu. Tušila, že by mohly nastat
komplikace. „Přece jen jsem ale stále věřila, že i v případě nedonošenosti
čas a péče vše spraví a děti budou bez následků,“ začíná své vyprávění.

21. března 2021
21. březen si každoročně připomínáme jako Světový den Downova
syndromu, a proto jsme vám přinesli příběh malého Lukáška, který se s
tímto onemocněním potýká.

3. března 2021
"Nejvíc jsem si přála, aby to vše bylo už za mnou," vypráví patnáctiletá
Sára, studentka osmiletého gymnázia, která společně se svým o tři
roky mladším bratrem Jirkou a maminkou Michaelou žije v Holýšově na
Plzeňsku.

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

Pomoc v číslech

Andělský účet

V březnu 2021 Dobří andělé poslali částku
30 513 634,90 Kč, kterou nadace rozdělila
mezi 4045 rodin.
Děkujeme!

Přečtěte si ve svém Andělském účtu příběhy
rodin, kterým pomáháte!
Přihlásit se můžete pod svým Andělským číslem
nebo zaregistrovaným e-mailem a heslem.

VÍCE INFORMACÍ

PŘIHLÁŠENÍ

Holečkova 3331/37, 150 00 Praha 5
andelskaposta@dobryandel.cz
dobryandel@dobryandel.cz
733-119-119, 733-123-450
číslo účtu: 8001008/5500

