
                                                                                   

Ahoj, jmenuji se Eliška a chtěla bych se s vámi podělit se svým příběhem. 

Narodila jsem se předčasně v 35 +6 týdnu, protože jsem z neznámého důvodu nechtěla dále v bříšku 

růst a bylo by pro mě nebezpečné již déle u maminky zůstávat. Porod proběhl naštěstí bez vážných 

komplikací a macek jsem zrovna nebyla ( 1 759g / 44cm). 

Dali mě do inkubátoru, kde mi při dalším vyšetření zjistili doktoři šelest na srdci a navíc ještě 

mozkovou obrnu.  Musela jsem na další vyšetření srdce, kde se ukázalo, že mám Valvulární aortální 

stenózu, což znamená zúžení aortální chlopně.  Tento problém vyřešili po čtvrt roce doktoři v Motole 

zákrokem, který dopadl dobře a do dnešních dnů je stav srdíčka uspokojivý. 

Díky mozkové obrně a předčasnému narození jsem musela už v inkubátoru cvičit Vojtovu metodu 

z obavy, že bych mohla v budoucnosti mít problémy s pohyblivostí. Tato obava se ukázala oprávněna 

po návštěvě neurologa, kde pan doktor zjistil symetrické postižení obou dolních končetin. 

Dnes je mi již čtyři a půl roku a jsem stále na svůj věk velice drobná ( 12kg / 94cm ) a díky mým 

rodičům a paní Terapeutce, která dohlíží a učí mé rodiče správné cvičení pana Vojty, jsem dosáhla 

jistého pokroku. Umím se již posadit na kolínka a s oporou se postavit.  Pokroky jsou sice pomalé, ale 

jsou. 

 V loni jsem využila nabídku jet s maminkou do Janských lázní, kde se mi moc líbilo a hlavně jsem tam 

měla veliké pokroky, které mají velký podíl na mém současném stavu. 

Dostala jsem nabídku jet do dalších lázní v Klimkovicích, kde se specializují na lidi s problémy, jaké 

mám já.  Problém je, že tuto lázeňskou terapii pojišťovna zcela nehradí a cena je značně vysoká. 

Rodiče se rozhodli využít možnost sběru plastových víček a tímto bych vás chtěla poprosit, zda by jste 

mým rodičům pár víčky nepřispěli. Víčka pet láhve ( minerální vody, kofoly apod. ) , od mléka a piva ( 

jen z plastových láhví ).   

Moc děkuji za každé víčko.   Eliška            

Kontakt na moji maminku:  776 362 023  nebo marina.t@seznam.cz 

    

 


