
Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-11-18 08:43:26

Pomóżmy Karolince stanąć na nogi!

   Karolinka Żebrak urodziła się szóstym miesiącu ciąży. Ma już 3 latka ale dopiero teraz stawia swoje pierwsze kroki. Dziewczynka cierpi na
niedowład kończyn dolnych i potrzebuje pieniędzy na operację w USA.
   Agnieszka Żebrak, mama Karolinki pracuje w Starostwie Powiatowym w Będzinie. Jest naszą koleżanką i współpracownikiem z samorządu
powiatowego.
   Prosząc Państwa o pomoc, zamieszczamy poniżej apel rodziców Karolinki.

APEL O POMOC!

   Karolinka jest naszym jedynym, upragnionym, długo wyczekiwanym dzieckiem. Urodziła się w szóstym miesiącu ciąży, ważyła niewiele ponad
kilogram, miała szereg różnych problemów zdrowotnych. Z większością tych problemów już sobie poradziliśmy, z tym najważniejszym nadal
walczymy.

   Obecnie Karolinka ma 3 latka. Jest wesołą, inteligentną, bardzo towarzyską dziewczynką. Jednak z powodu nadmiernego napięcia w nóżkach
ma  problemy  ze  sprawnym,  samodzielnym  poruszaniem  się.  Samodzielnie  potrafi  przejść  dystans  zaledwie  kilku  metrów  (na  prostej
nawierzchni), nie potrafi utrzymać równowagi stojąc w miejscu, nieprawidłowo ustawia nogi. Jej sposób chodzenia w bardzo dużym stopniu
odbiega od prawidłowego. Utrwalenie się takiego wzorca chodu w ciągu kilku najbliższych lat wiązać się będzie z pojawieniem deformacji nóg
oraz odczucia bólu przy poruszaniu się. Istnieje również ryzyko, że w przyszłości z tego powodu będzie korzystać z urządzeń wspomagających
chodzenie. Pomimo prowadzenia długiej i mozolnej rehabilitacji, od momentu urodzenia, oraz stosowania się do wszystkich zaleceń lekarzy
efekty są znikome. Dlatego postanowiliśmy szukać poza granicami naszego kraju innych skutecznych metod leczenia.

   Dzięki naszym długim staraniom Karolinka została zakwalifikowana do leczenia operacyjnego w jednym ze szpitali specjalistycznych w
Stanach Zjednoczonych – St. Louis Children’s Hospital www.stlouischildrens.org (z terenu całej Polski zakwalifikowało się zaledwie kilkoro
dzieci). Szpital ten cieszy się bardzo dobrą opinią, przyjmuje pacjentów z wielu krajów. Lekarze mają duże doświadczenie w przeprowadzaniu
tego typu operacji, które w Stanach są wykonywane już od 1989 roku. W Polsce tego się nie wykonuje.

   Według opinii tych lekarzy najlepsze efekty przynosi wykonanie operacji u dziecka w wieku 2-5 lat (zanim utrwalą się nieprawidłowe wzorce
poruszania się). Z materiałów, które zostały nam udostępnione przez szpital wynika, że postępy dziecka po wykonaniu operacji są bardzo duże i
trwałe, dające dziecku duże możliwości na przyszłość. Dzięki operacji Karolinka będzie mogła poruszać się tak sprawnie, jak inne dzieci w jej
wieku: biegać, skakać, jeździć na rowerze. Obecnie jest to jedyna szansa dla naszej córki na lepsze „normalne” życie.

   Wstępnie ustalony termin wykonania Selective Dorsal Rhizotomy to styczeń 2010 r. Koszt wykonania operacji jest bardzo wysoki wynosi ok.
50 tys. dolarów USD i przekracza nasze możliwości finansowe.

   Dlatego zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie finansowe dla Karolinki na przeprowadzenie w/w operacji i dalszą rehabilitację. Będziemy
wdzięczni za każdą okazaną pomoc, nawet najmniejsze przekazane przez Państwa wsparcie finansowe.



Wpłaty prosimy kierować na konto Fundacji:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Bank PeKaO S.A., Oddział 1 w Warszawie
nr: 75 1240 1037 1111 0010 0957 3199

z dopiskiem: darowizna na leczenie i rehabilitację Karoliny Żebrak

Z wyrazami podziękowania
Rodzice Karolinki
Agnieszka i Robert Żebrak

   Każda kwota wpłacona na powyżej podane konto Fundacji zostanie przeznaczona na leczenie i rehabilitację naszej córeczki. W przypadku
jakichkolwiek  pytać  proszę  o  kontakt.  Postaram  się  wyjaśnić  wszelkie  wątpliwości  Agnieszka  Żebrak  tel.  604  056  208,  e-mail:
agnieszkazebrak@interia.pl

Mogą Państwo także przekazać 1% podatku w ramach rocznego rozliczenia PIT

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Numer KRS: 0000037904
z dopiskiem „Karolina Żebrak”

Strona Fundacji www.dzieciom.pl – wejdź i odszukaj swoją podopieczną wpisując nazwisko i imię – Żebrak Karolina.
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