Srdíčkáři
Proč zrovna náš tým by měl být vybrán?
Jsem maminkou dítěte s vrozenou srdeční vadou, a protože po narození
vůbec nebylo jasné, zda syn přežije nebo ne, začala jsem zjišťovat
všechny dostupné informace o malých „srdíčkách“. Ale nikde nic moc
nebylo. Prostě jsem si vším musela projít, od šoku ze zprávy, že syn je
těžce nemocný a má několik vážných vad, včetně srdeční, přes stavy
beznaděje při pohledu na děti na ARU a JIP ve FN Motol, rozbité
manželství až po dnešní dny, kdy syn vše překonal a i když s omezením,
je to šťastné dítě.
A proto jsme se před několika lety s pár dalšími rodiči rozhodla založit
sdružení Srdíčkáři. Nyní má již mnoho a mnoho členů, ale hlavně, noví a
noví rodiče, kteří jsou stejně vyděšeni a zoufalí, jako byla já tehdy, mají
možnost vše probrat s „obyčejnými lidmi“ ve stejné situaci. Navzájem si
pomáháme, sdělujeme si informace, spolupracujeme s Dětským
kardiocentrem, vyrábíme letáčky pro rodiče malých „srdíček“. Prostě se
snažíme dělat to, co nám tehdy chybělo, a to poskytnout co nejvíc
informací o úplně všem, co může rodiče dětí se srdeční vadou potkat.
Pořádáme setkání, účastnili jsme se jarního běhu IK+EM na podporu
České kardiologické společnosti, vše ale pouze jako rodiče dětí-srdíček,
bez sponzorů, bez velkých očekávání…
Hledáme lidi s dobrým srdcem, kteří pomohou vybavit dětské
kardiologické ambulance chybějícími věcmi, snažíme se sehnat vše, co
chybí v Dětském kardiocentru v Motole – jedinému oddělení, kde naše
děti dokážou zachránit a odoperovat, ale i v okresních a obvodních
čekárnách dětské kardiologie. A protože jsme sdružení rodičů, víme
přesně, co potřebujeme a co nám při hospitalizacích (kolikrát i
několikaměsíčních či opakovaných) nejvíce chybí.
A proč Vltava run? Chceme, aby se o nás vědělo, aby se i třeba jedna
další rodina, která má doma dítě se srdeční vadou dověděla, že
existujeme a že může najít odpovědi na některé otázky, které nemohou
sami zodpovědět. A protože všichni z našeho sdružení jsme zažili, že
přístup zdravých lidí a bohužel nejen dětí, ale i dospělých, není vždy
vstřícný a chápavý, každý den nás utvrzuje víc a víc v tom, že děláme
dobrou věc.

Chceme běžet v našich tričkách, červená s bílým srdíčkem, abychom
byli vidět. Nejsem grafik ani nejsme žádný profík, který by tady předvedl
úžasnou dvoustránkovou prezentaci, ale třeba vás zaujme naše idea
pomáhat a vyberete zrovna nás.
Asi není třeba dalších slov, zkrátka chceme být vidět, co to jde, a ve
větším počtu je to vždycky lepší. Proto Vltava run, kdy je v týmu 12 lidí,
12 červených triček.
Celé webové stránky sem zkopírovat nejdou, ale můžete se podívat na
něco víc o nás na www.srdickari.cz a třeba i vy budete vědět o někom,
komu by pomohlo vědět, že existujeme 
Pár fotek z našich setkání přikládám, mohla bych dát i fotky
z nemocnice, ale to není hezká podívaná, takže radši jen ty veselejší...

IKEM běh
Nedávno jsme vytvořili brožurku….

sraz rodin dětí se srdeční vadou
A koncert, kde děti pomáhají dětem…

JSOU TO BOJOVNÍCI !!! Jeden může být poslední, jeden první… Ale nejdůležitější
boj zatím vyhrávají – boj o život.

