Sára, Samuel a Elizabetka Kmoškovi
Je vždy složité mít v rodině těžce nemocné dítě. Ilona s manželem mají tři děti. Dvě z nich začaly trpět
postupem času nějakým těžkým onemocněním. Pro tuto rodinu je smutnou realitou shánění
prostředků na zdravotní pomůcky a zdravotní péči, kterou nehradí stát.
Otec rodiny je stabilně zaměstnán, Ilona je na rodičovské dovolené.
Rodiče se těšili na narození svých dětí, a to Sáry (v současnosti 7 let), následně Samuela (5 let) a jako
poslední Elizabeth (3 roky). A jako každý rodič se těšili na společné radosti, které budou jako rodina
prožívat. Následující roky však přinesly pro oba rodiče velice smutné zprávy, se kterými se potýkají
doposud a pravděpodobně i trvale.
Rodinná situace
U Sáry byla v raném dětství diagnostikována křivice a intolerance lepku a mléka, později navíc
nařízena nízkohistaminová dieta. Před 2 lety jí byla diagnostikována juvenilní osteoporóza, což pro ni
znamená potýkat se se zlomeninami různých částí těla. Sárinka je předškolačka, proto se rodina
potýká i s problémy domácího vzdělávání, v loňském roce obdržela odklad školní docházky o 1 rok,
v současnosti navštěvuje nultý ročník základní školy.
Samík a Elizabetka jsou rovněž na nízkohistaminové dietě kvůli intoleranci lepku, mléka a sóji.
Nejsložitější příchod na svět měla malá Elizabeth, která se narodila ve 23. týdnu těhotenství s váhou
600 gramů. Prvního půl roku života prožila v nemocnici. Prodělala krom řady komplikací tři operace
střeva, byl jí odebrán kus tenkého střeva, proto roste velice pomalu. Vzhledem k tomu, že je celkově
opožděná, vyžaduje její zdravotní stav pravidelné cvičení 4 x denně tzv. Vojtovu metodu. Váží 9kg,
nechodí, nemluví. Je to ale obrovská bojovnice, veselá, čilá a komunikativní holčička, která díky
pravidelnému cvičení a speciálním terapiím dělá pokroky. Během roku začala hezky lézt po čtyřech,
začíná se stavět na nožky.
Výše uvedené zdravotní problémy kladou značnou náročnost na stravu, různé typy ošetření, terapií
a zároveň medikaci, a to všechno ve značné režii rodičů dětí.
Histaminová dieta vyžaduje vaření z čerstvých potravin, bez mléka, lepku, soji a dalších potravin. Vše
se nahrazuje bezlepkovými, čerstvými, potravinami bez přidaných látek a emulgátorů, které jsou
velmi finančně náročné. Pojišťovna nehradí ani vitamínové doplňky ani léky, které všechny děti musí
užívat. Tato dieta je velmi časově a finančně náročná. Taktéž péče o malou Elizabeth vyžaduje značné
prostředky na různé formy rehabilitací (neurorehabilitace, Terapie Kosmík a další nehrazené
pojišťovnami, hipoterapie, speciální stravu). Díky časové náročnosti rehabilitací, různých lékařských
vyšetření, běžným dětským nemocem rodině narůstají náklady také na hlídání dětí, domácí
vzdělávání. Rodina v současnosti řeší pořízení kompenzačních pomůcek, které vzhledem k věku dítěte
nepodporuje stát.
Rodina nemá po ruce prarodiče ani příbuzné, kteří by jim mohli vypomáhat. Všechny potřebné služby
jako hlídání dětí, když se jde k lékaři nebo na terapie s některým s dětí (jakože takovýchto pochůzek
není málo), je rodina nucena hradit si sama. Od státu dostávají pouze menší příspěvek na péči
a ZTP/P pro Elizabetku, která vyžaduje 24 hodinovou péči.

Všem dárcům bychom chtěli předem velice poděkovat, protože jakákoliv
pomoc této rodině usnadní složitou životní situaci. Děkujeme!
Finanční prostředky můžete zasílat, v případě, že budete sami ochotni přispět
na transparentní účet u Fio Banka, a.s.
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Děkujeme, že pomáháte!

