
POKRAČOVÁNÍ ROZHOVORU

JAK NA TO?

12. leden 2023

Roztroušenou sklerózou onemocní každý rok asi 700 nových pacientů.
O projevech této nemoci, dostupné léčbě i péči o pacienty jsme si
povídali s paní Táňou, které pomáhají Dobří andělé, a paní Jaroslavou,
sociální pracovnicí z Centra pro roztroušenou sklerózu.

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

VÍCE INFORMACÍ PŘIHLÁŠENÍ

24. leden 2023

"Díky vám můžeme dceři dopřát to, co potřebuje. Díky vám je pro nás
jednodušší jí plnit sny. Z celého srdce děkujeme," říkají v rozhovoru
rodiče pětileté Amálky, která se potýká s dětskou mozkovou obrnou a
dalšími komplikacemi.

23. leden 2023

Tříletý Vojta z Prahy se od ledna loňského roku potýká s neobvyklým
nádorem v oblasti hrudníku, který zasáhl i míchu. Má tak za sebou
nejen onkologickou léčbu, ale i velmi náročnou operaci páteře. Vypráví
o nich jeho maminka, paní Kateřina.

Pomoc v číslech

V lednu 2023 Dobří andělé přispěli
32 695 512,72 Kč, které byly rozděleny
mezi 4416 rodin. Každá rodina tak
obdržela 7403 Kč. Děkujeme!

Andělský účet

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

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

Z Andělského blogu

Milí Dobří andělé,

čas plyne jako voda a z nového roku už máme za sebou celý měsíc. Dovolte mi i přesto se krátce
ohlédnout za rokem minulým. Ve světle všech událostí byl rok 2022 pro nás společně - pro vás, Dobré
anděly, i rodiny, kterým pomáháte - rokem dobrým. Přestože jsme zpomalili v růstu celkového objemu
finanční pomoci, v loňském roce jsme přijali historicky nejvíce nových žádostí o podporu od rodin
vážně nemocných. Celkem jich bylo 1498. Postupně se mezi nimi objevují i ty s pacientem - rodičem,
který se potýká s jiným vážným onemocněním, než je to onkologické. Z jejich příběhů je patrné, že
rozhodnutí rozšířit pomoc Dobrých andělů i pro tyto rodiny, které jste učinili před rokem a půl, má
smysl. Děkujeme.

Jednou za čas se k nám dostanou vaše vyprávění o tom, jak se na vás na parkovišti usmál cizí člověk,
nebo na vás kdosi v autě zamával, a vy jste zjistili, že důvodem je vaše samolepka Dobrý anděl v autě.
Jsme za ně moc rádi. Je hezké někam patřit a my jsme hrdí, že patříte do rodiny Dobrých andělů.

Srdečně

Šárka Procházková
ředitelka nadace

Rozhovor s rodiči Mathiáska

Andělské samolepky
Chtěli byste dát svému okolí najevo, že jste Dobrým andělem a šířit tak myšlenku pomoci rodinám
vážně nemocných dále? Andělské samolepky (a také magnetky či odznáčky) si můžete buď přihodit do
košíku v e-shopu Pro radost, nebo vám je rádi pošleme, stačí si vybrat tu vašemu srdci nejbližší a
napsat nám :)

Tříletému Mathiasovi z jihočeského Tábora byly v prvních měsících života zjištěny problémy ve vývoji
části mozku - mozečku, což vedlo ke kombinovanému tělesnému a mentálnímu postižení. S jeho rodiči
Dašou a Martinem jsme si na Andělskému blogu povídali o tom, jak na onemocnění přišli i jak přijímá
onemocnění brášky jejich starší syn Filip.

Paní Dašo, po narození Mathiáska nebylo zřejmé, že se bude potýkat se závažným onemocněním.
Pověděla byste nám, kdy jste si začala pozorovat, že je se synem něco jinak?
Kolem druhého měsíce věku jsme si začali všímat, že Maty nezvedá hlavičku, a raději jsme vyhledali
pediatričku. Dětská doktorka nás poslala na rehabilitační vyšetření, začali jsme cvičit Vojtovu metodu s
tím, že se to srovná a že se jedná pouze o svalovou hypotonii (snížený svalový tonus).

Kdy začalo být jasné, že je třeba zajít k nějakému specialistovi a situaci řešit zevrubněji?
Potom, co se Matyho stav nelepšil, jsme se rozhodli změnit neurologa. Ten stávající napsal do lékařské
zprávy, že je Maty zdravý a žádné postižení na něm nevidí. Po první návštěvě nové neuroložky v
Českých Budějovicích nám bylo oznámeno, že bude mít Maty nejspíš problém v hlavičce...
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