
      
 

PŘÍBĚHY RODIN, ÚČASTNÍCÍCH SE PROJEKTU PRÁVO NA ŽIVOT 

Lucinka se narodila na začátku šestého měsíce (24+3) ve FN U Apolináře. V době narození měla 730 g a 32 cm. Její dvojče-

sestřička se narodila mrtvá. Příčinou úmrtí dvojčátka a předčasného porodu byl pravděpodobně transfuzní syndrom (TTTs) a 

následná infekce.  

Lucka strávila u Apolináře 112 dní. Kritický byl druhý týden jejího života, kdy u Lucky došlo k ledvinovému selhání a Lucinka 

musela bojovat o život. Celkově strávila asi 1 měsíc na ARU, dva relativně klidné týdny na JIP a nakonec byla přeložena na 

intermediár. V té době se nám kojení dařilo nepravidelně a místo očekávaného zlepšení se situace doma zhoršovala. Postupně 

byl problém Lucku nakrmit jakýmkoli způsobem, takže následovala hospitalizace. Od propuštění do prvních narozenin Lucinky 

jsme byly v nemocnici celkem čtyřikrát. 

V důsledku krevní nerovnováhy mezi oběma dvojčátky došlo u Lucinky ještě před narozením k nitrokomorovému krvácení 3. 

stupně, takže Lucince byla posléze diagnostikována dětská mozková obrna, která ovlivňuje zejména kvalitu její chůze. Vzhledem 

k tomu, že při růstu se její motorika zhoršuje, je nezbytná pravidelná rehabilitace. Lucinka cvičí Vojtovu metodu, jezdíme s ní 

na lázeňské a rehabilitační pobyty (Košumberk, Arpida v Českých Budějovicích, Kruh Znojmo, Kinepro v Olomouci). Kromě 

toho Lucinka velmi ráda jezdí na koni, takže navštěvujeme intenzivní hiporehabilitační pobyty v Majoránku. 

Mentálně je Lucka naštěstí v pořádku, jen v některých oblastech stále ještě nedohnala své vrstevníky. V rámci ucelené 

rehabilitace chodí na logopedii a ergoterapii. Také dochází na terapii do Jedličkova ústavu s cílem odhalit deficity a opoždění ve 

vývoji. Snažíme se Lucince pomoci dohnat co nejvíc ještě před zahájením školní docházky.  

V listopadu loňského roku přibyla Lucce diagnóza celiakie. 

Všechny tyto terapii jsou nejen finančně ale i časově náročné. S finanční stránkou nám velmi pomáhá Nadace pro předčasně 

narozené děti. Díky Nadaci má Lucinka možnost pravidelně cvičit s fyzioterapeutkou a jezdí cvičit Vojtovu metodu do 

Olomouce. Pokroky v motorice jsou díky odbornosti fyzioterapeutů jasně viditelné.  

Nadace pro předčasně narozené děti je nápomocná rodičům i po stránce konzultační, kdy zaměstnanci Nadace poskytují rodičům 

poradenství a s pochopením jim jsou oporou při řešení různých problémů.  

Nadaci patří náš velký dík nejen za Lucinku ale za celou naši rodinu.   

                                                                                                                                  


