AHOJ JMENUJI SE JAKUB BALCÁREK,
narodil jsem se 16.10.2002, takže jsem už docela
velký kluk. Bohužel se od narození potýkám s
vážnými zdravotními problémy. Od svých tří týdnů
pravidelně čtyřikrát denně cvičím - rehabilituji. Tohle
cvičení není sice vůbec příjemné, ale bez něj se můj
zdravotní stav jen zhoršuje. Narodil jsem se s
vrozenou chřipkovou infekcí a jako by to nestačilo,
přidalo se k tomu ještě vážné onemocnění svalů :
kongenitální myopatie.
Nedávno jsem dostal svůj první invalidní vozík, moc
jsem se na něj těšil, všude mě vozili v kočáře a to
byla strašná nuda, musel jsem stát tam kde mě
postavili. Ujdu i krátkou vzdálenost se speciálním
chodítkem, ale rychle se unavím a to je právě můj
největší problém. Na první pohled na mě
není nic vidět, chodím u nás do školky, hraju si s
dětmi, jen s mimi nemůžu skákat a běhat. Po
schodech mě nosí asistentka a pomáhá mi i s
dalšími věcmi, které bych sám nezvládl. Maminka s
tatínkem jsou zatím v práci a já můžu být
konečně taky někde bez nich.
Maminku napadlo, že bych mohl mít ještě
jiného pomocníka, který by se mnou mohl
být pořád - asistenčního pejska. Měla by to
být psí holka, Andy. Už u nás bydlela, ale teď
se přestěhovala a je u jedné hodné tety na
výcviku. Prý to stojí moc peněz, a asi to tak
bude, když vím, co všechno se musí naučit.
Musí se naučit pomáhat mi s vozíkem,
podávat mi spadlé věci, sundat mi bundu,
ponožky, hlídat mě v noci, abych už
konečně mohl spát ve svém pokojíčku a taky
Opora při vstávání
bude muset přivést mámu, nebo jinou
pomoc, když by to sama nezvládla. Bude se
mnou odpočívat a zahřívat mi moje věčně
zmrzlé a unavené nožičky. Doufám, že se
podaří někde nějaké peníze najít, aby se k
nám Andy mohla vrátit už ne jen jako moje
psí kamarádka, ale jako můj pomáhací pes.
Moc se na ni těším, konečně si budu mít taky
komu postěžovat a třeba mi i olízne sem tam
nějakou tu slzu…
Každému, kdo by mi chtěl pomoct moc děkuji
Kuba.
Podávání předmětů

M Y O P A T I E - Co to je za nemoc ?
Nemoci, při kterých jsou přímo postižené svaly, se nazývají myopatie.Svaly se postupně
mění na vazivo a tuk. Slabost se postupně zvětšuje, nemocní jsou odkázáni na vozíky a
pomoc druhé osoby. Postiženi touto nemocí jsou převážně chlapci. Svalová tkáň je
postupně nahrazována tukem a vazivem, objem svalů se mění, jde hlavně o svaly lýtek,
hýždí a horních končetin. Postupně se
svaly zkracují natolik, že už nedokážou
zcela natáhnout končetiny. Onemocnění
postupuje na srdce a dýchací svaly, proto
dochází u těchto pacientů k selhávání
srdce v mladém věku. Nezbytná je
rehabilitace zaměřená na předcházení
zkracování svalů a dechová gymnastika v
rámci prevence infekce horních cest
dýchacích.
Andy je již na konci šestiměsíčního
výcviku, kdy se naučila základní
poslušnosti (povelů sedni, lehni, vstaň,
Svlékání oděvů
zůstaň, obraty vlevo, vpravo, čelem vzad a
to vše jak u vozíku, tak i u nohy u chodítka),
dále pak podávat předměty z jakéhokoli
materiálu, předávat věci jiné osobě, stát
oporou při pádu, přitáhnout vozík, štěkat na
přivolání pomoci, otvírat a zavírat dvěře a
další. Dále pak zvládá canisterapii, což je
zjednodušeně řečeno polohování, při
kterém se dítěti prohřívají svaly a
rehabilituje pohybové ústrojí. V nemalé a
rozhodně neposlední míře pak pes slouží
jako asistent a obrovský kamarád, který
postiženému dítěti i jeho rodičům pomáhá
zvládnout jejich těžkou situaci a dokáže tak Otevírání dveří
i velice úšpěšně začlenit handicapované
dítě do společnosti svých vrstevníků.
Asistenční fenečka Andy musela před
samotným nástupem do tohoto složitého
výcviku ještě zvládnout roční předvýchovu
a celou řad zdravotních testů (rtg kyčlí,
loktů, vyšetření očního pozadí, krevní testy,
ověření celkového zdravotního stavu a
kastraci), které nebyly jakožto samotný
výcvik levnou záležitostí a proto prosíme o
jakýkoliv sponzorský dar, který by umožnil
zaplatit Kubovi takto vycvičeného pejska.

Canisterapie - polohování

