Tisková zpráva
Srdíčko pro Pavla
Někdy stačí okamžik, sekunda a vše, co jsme doposud chápali jako samozřejmost je najednou nejisté.
Vaše sny, plány i cíle jsou pryč a jediné o co v tomto okamžiku jde, je přežít …

Do svých sedmnácti let byl Pavel naprosto zdravý,
bezproblémový a veselý kluk. Na to léto roku 2017 měl
spoustu plánů. Jedné srpnové noci se však vzbudil
s nesnesitelnou bolestí hlavy, ještě stihl zavolat na pomoc
tátu a následně upadl do bezvědomí. V nemocnici odhalená
diagnóza byla nemilosrdná – spontánní, těžké a život
bezprostředně ohrožující krvácení do mozku s nutností
okamžité operace. Aby lékaři zvýšili Pavlovu šanci na přežití,
nechali jej po operaci měsíc v umělém spánku, během
kterého jeho tělo bojovalo s mnoha komplikacemi. Pavlovo
probuzení z umělého spánku bylo probuzení do jiného světa.
Mentálně je sice naprosto v pořádku, ale stal se vězněm
vlastního nehybného těla. Uplynul další nekonečně dlouhý
měsíc, než vůbec navázal první kontakt se svým okolím.
Každé mrknutí, gesto, pokus o úsměv i drobný pohyb prstu
byl významným krůčkem na jeho strastiplné cestě. Pavel byl léčen na Oddělení pediatrické resuscitační
a intenzivní péče ve FN - Ostrava a po stabilizaci akutního stavu byl přeložen k rehabilitačnímu pobytu
s doprovodem otce na dětský pavilón E Hamzovy léčebny. Nevyzpytatelný osud si však pro Pavla nachystal další
ránu. Po rozvodu rodičů je Pavel se sestrou ve výhradní péči otce. Ale kvůli tíživé rodinné situaci hrozí, že přijdou
o byt.
Pokud příběh Pavla pohnul Vaším srdcem a rozhodli jste se spolu s Hamzovou léčebnou připojit k těm, co
se snaží Pavlovi zachránit domov, můžete to učinit dobrovolným finančním příspěvkem přímo na konto Bariéry
nebo dobrovolným příspěvkem za srdíčko (které získáte v Centru historie Hamzovy léčebny). Tyto prostředky
budou potom společně za Hamzovu léčebnu vloženy na uvedený účet Konta Bariery. O výtěžku Vás budeme
informovat.
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