Milí Dobří andělé,
vypadá to, že dubnové aprílové počasí je přeci jen u
konce a s květnem definitivně přichází jaro. Se sluncem
a modrou oblohou nad hlavou jde vše nějak snáze. I
ranní vstávání je jednodušší. Víte, že nálada, se kterou
se probudíte, ovlivňuje celý váš den? Aby vás úsměv
provázel již od samého rána, připravili jsme pro vás
novou sadu Andělských budíků.
Něžným hlasem vás Jitka Ježková ještě za zavřenými
víčky přenese přímo na příď lodi, Marek Taclík pomůže
na nohy hbitě postavit nejen fotbalové fanoušky a
seriálová sestřička Bára Fišerová zkontroluje vaše
dobrá (andělská) srdce.
Příjemná probuzení s úsměvem!
Šárka Procházková
výkonná ředitelka

Učím se víc odpočívat a trochu zabrzdit svůj elán – rozhovor s
paní Táňou
Obec Pazderna na Frýdecko-Místecku je domovem čtyřčlenné rodiny, již tvoří paní Táňa, pan Aleš
a jejich dvě dcery – patnáctiletá Klára a pětiletá Ellenka. Osudovým se rodině stal říjen loňského
roku, kdy bylo paní Táně diagnostikováno onkologické onemocnění – zhoubný nádor prsu. Lékaři
okamžitě zahájili léčbu. Chemoterapie bývá pro pacienta velice náročná a pro paní Táňu to platí
dvojnásob - má za sebou totiž již dvě operace srdce. Povídali jsme si s ní o jejích pocitech, přístupu
k onemocnění či o tom, jak její diagnóza ovlivňuje život celé rodiny.
Paní Táňo, popište nám, prosím, jak jste na své onemocnění přišla?
Na své onemocnění jsem přišla souhrou náhod, z prsu mi vytékala tekutina, kvůli níž jsem se rozhodla
navštívit svou lékařku. Ta mi nasadila antibiotika, ale jelikož nezabrala, poslala mě na sonografii a
mamograf, po jejichž absolvování mi byla doporučena biopsie. V den biopsie mi volala obvodní lékařka
s výsledky stěru, že mám v prsu streptokoka. Byla jsem si tedy téměř jistá, že jde o zánět a biopsie je
jen pro jistotu. Bohužel to bylo zcela jinak.

Pamatujete si na své první pocity po vyslechnutí diagnózy?
Když mi lékařka zavolala, aby mi sdělila výsledky z biopsie, byla jsem v autě, venku byl krásný podzim
a my se chystali s přáteli na kávu. V první chvíli jsem jen brečela. Jeli jsme za přáteli, kde jsem jen
seděla a v hlavě se mi honily otázky: Co teď? Co mě čeká? Co moje děti? Co dál?

POKRAČOVÁNÍ ROZHOVORU

Z Andělského blogu
23. dubna 2021
V dubnu 2020 podstoupila Natálka transplantaci jater. "Tolik
komplikací, kolik operace přinesla, jsme nečekali," vzpomíná Natálčina
maminka. S čím vším se musela Natálka potýkat, si přečtěte na
Andělském blogu!

9. dubna 2021
"Během několika málo dní se nám změnil svět. V tu chvíli víte jediné, a
sice to, že nesmíte podlehnout obavám a musíte naopak doufat a myslet
jen na to, že to dobře dopadne," popisuje paní Zdeňka své první pocity
poté, co její dceři Natálce diagnostikovali nádor ledviny.

6. dubna 2021
"Když jsme zjistili, že syn prodělal mozkovou příhodu, oddechli jsme si.
Přežil. A s následky se dá bojovat," začíná své vyprávění paní Jana,
máma tříletého Kristiánka, který se s následky mozkové příhody
potýká dodnes.

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

Pomoc v číslech

Andělský účet

V dubnu 2021 Dobří andělé poslali částku
29 264 200,50 Kč, kterou nadace rozdělila
mezi 4049 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.
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