Sbíráme víčka pro Kubíčka!!!

Kontakt: Jana Sedláčková, tel. 604 40 39 67
Email: horjahorja@seznam.cz
Kubí
Kubíkovi jsou čtyř
tyři roky a narodil se cí
císař
sařským řezem
v 37. týdnu tě
těhotenství
hotenství s porodní
porodní váhou pouhých 1790 g.
První
í
3
dny
své
é
ho
ž
ivota
strá
Prvn
sv
strávil v inkubá
inkubátoru a pozdě
později mu
byla po sé
sérii rů
různých vyš
vyšetř
etření
ení přisouzena diagnó
diagnóza
centrá
centrální
lní hypotonický syndrom s psychomotorickou
retardací
retardací – tedy ochablé
ochablé svalstvo ve spojení
spojení s mentá
mentální
lním
opož
opožděním. I př
přesto, že již
již od samé
samého zač
začátku pravidelně
pravidelně
cvič
cvičí a intenzivně
intenzivně rehabilituje, není
není bohuž
bohužel schopen chodit.
Avš
Avšak první
první velké
velké pokroky již
již udě
udělal, doká
dokáže lé
lézt po čtyř
tyřech
a umí
umí se u opory postavit, ale na ten jeho první
první, jistý krok,
stejně
stejně jako na první
první slů
slůvka, stá
stále ješ
ještě čeká
ekáme. I př
přes
kaž
každodenní
dodenní rehabilitaci dě
dělá jen malé
malé pokroky. Velkou šancí
ancí
pro zlepš
zlepšení
ení jeho stavu je rehabilitač
rehabilitační pobyt KlimKlim-Therapy
v Klimkovicí
Klimkovicích,
ch, který již
již jednou absolvoval a velmi mu
pomohl. Bohuž
ž
el
lé
é
č
bu,
která
Bohu
l
která je finanč
finančně nákladná
kladná, nehradí
nehradí
v plné
plné výš
výši české
eské zdravotní
zdravotní pojiš
pojišťovny a my nestač
nestačíme
na její
její opakované
opakované financová
financování.
Kubí
Kubík má
má proto krajským úřadem schvá
schválenu veř
veřejnou sbí
sbírku,
uvedenu na strá
stránká
nkách společ
společnosti AveVia – http://www.avevia.cz
Pokud byste mě
měli zá
zájem Kubí
Kubíkovi pomoci, číslo účtu veř
veřejné
ejné sbí
sbírky
je: 2100256731/2010 a variabilní
variabilní symbol je 11300006.
Za jakoukoliv finanč
finanční pomoc mnohokrá
mnohokrát dě
děkujeme!
Pobyt je mož
možné absolvovat jako 14ti denní
denní nebo mě
měsíční.
Pojiš
Pojišťovna př
přispí
ispívá na lá
lázeň
zeňskou pé
péči pouze 1x roč
ročně, př
přičemž
emž
doplatek za KlimKlim-Therapy pak činí
iní 46 060 Kč
Kč za 4 týdny, nebo
23 030 Kč
Kč za 2 týdny. Pokud bychom chtě
chtěli pobyt v dané
daném roce
znovu opakovat (doporuč
(doporučené
ené opaková
opakování min. 2x roč
ročně), museli
bychom veš
š
keré
é
procedury
uhradit
sami.
Cena
je
pak
ná
ve ker
následují
sledující –
86 740 Kč
Kč za 4 týdny, nebo 43 170 Kč
Kč za 2 týdny.

