
5olule. N
//ll,,/ n"Oť f. / 2a /íNemocná Eva dělá pokroky

ochablé sval§tvo. Taková léč_
ba jenejlepší, právěproto, že je
velmi intenzii.ní. Když §i chce
sednout, zapojuj€ krční sval,
stvo a zvedá hlavu, nohy dlri
při chůZi už bliže u seb€, po§í_
lila také hrudník, Jealná se
o pokroky, ktere normá]ní
zdřavý č}ověk povazuje za sa-
mozřejmé a formuj i se uněj pŤi
přiroreném \.ivoji. Evička §€
však tyto zdánlivě běžné véci
musí učit, Jeji organi§mu§ je
velrni náchyhý, oslabí ji kaž_
dá nemoc, stači běžná chŤipka
a vlacime s€ zase zpět," \ry_
plávěIa matka Dana Kopeč_

Eva nemuže žít jako běžné
děti, její stav vyžaduj€ speci
áhí rchabi]itačni pomůcky na
cvičeni. Nosí napřiklad i spe_
clilni obuv šitou přimo na mí-
ru, onemocněnl ji neumožňu_je navštěvovat ani běžnou
školku a školu, proto ji rodiče
vozi do speciállrí školy do BI_

jak pomoci?
Na to, abv Eva mohlá nákladnou
řehabilitaci v Klim|(ovicích opa_
kovat může ďi9ět t ždý, a to
na banlovní účet 5 čí§]e,n
240050ló63/2010 ve!'ený
u A§ocláce rcdičú dětí s DMo
(http//wW,a§o.iaFde&
dnocrr. Možné je také zapojení
do někteého ž projéKú na její

na. Nemoc má za nášledek
značně opožděný r.ývoj oproti
vrstevníkům. Na každém krG
ku dělá Evě mimo r§dlčů dG
provod ijejl vérná společnice
žiŤafka Aja, což bylo ta}é jejl
prvnl rTslovené slovo.

Terapie, kterou dívka pod_
stoupila, pomrá}á handicapo,
váným dětem v obnovení po
hybových náiTků a posílení
svalú a vede ke zlepšení
soběstačnosti. ,,Dětská

mozková obrna je chalakteŤi
zovaná poruchou kontloly
hybnosti, ale bohužel často i
poruchou jiných funkci, Zá-
sadní pro léčbu je rehabi]ita-
ce. Je rnnoho metod, ale vždy
musí být léčba komplexni a in_
dividuá]né učena pro každé_
ho pacienta," uved]a zastupi_
telka lva P.apcová, jež s vra_
novi€kým stařostou Janem
Helil€rem §ála u zřodu pro-
jektu ,,sociální ob€c", jehož je
Podaná N}a součástí,

A pokračovala. ,.Rodič si té,
to ponrchy všimne tepr-Ve teh
dy, když .ie pohybový vývoj
opožděný, velmi často to bývá
po prvnim půhoce životá dí
těte. Nemoc jako taková se ne.
dá vyléčit, Dá se však pomocí
rchabilitační léčby dosáhnout
zlepšeni podminek života di_
těte, Čim dřív€ j€ léčba zahá-
jená. tim větší má ditě šanci
prekonat \.ývojové potlchy"'

vranovícQ Dokaže zaskočit
a rozesmát nejednoho člově"
ka, s nlmž §e setká. TŤeba ně-
Idercu hláškou z oblib€ného
fihu, Místo na §hledanou pak
k ušírn překvapeného doleti:
.,Počkej, chvtim tě. Fanto-
masil"

Eva Kopečková z vranovic
pŤodělála moakovou obmu,
kt€rá jí zpúsobila těžké §žické
i mentální postižení. MaIá bs
jo!,nic€ se však nevrdává, I dí-
ky pade§áti tisicům korun, kte-
É .ií věnovala obec pŤostied_
nictvím projektu Podaná nrka,
udělala zase kmk kupředu,

Ke zlepšení stability a ilŤže,
ní tělaji pomohta speciá]ni rc-
habititačni léčba: klimthera_
py, ,,J€dnalo §€ o intenzivni lá.
zeňskou r€habi]itačnt kúru,
béhen které Dvička posílila
pomocí sp€ciálnich pmcedul


