Životní příběh Elišky Trmačové
Eliška je veselá, společenská téměř dvanáctiletá holka, kterou postihla vážná nemoc. Eliška
se narodila v termínu, po bezproblémovém těhotenství a porodu jako zdravé dítě 2. listopadu 2006.
Do 6 měsíců se vyvíjela normálně jako každé zdravé miminko, bohužel po půl roce se vývoj
zastavil. V 11 měsících nás náš pediatr odeslal do Brna na neurologii, poté nastal kolotoč různých
vyšetření v Brně a v Praze, také jsme začali jezdit na rehabilitaci, kde jsme se seznámili s Vojtovou
metodou cvičení a začali jsme 4 krát denně cvičit.
Elišce byla ve dvou letech diagnostikována dětská mozková obrna. Eliška navštěvuje 4 dny
v týdnu speciální školu v Boskovicích, od září nastupuje do 5. třídy. Ve škole si hned hezky zvykla,
má tam spoustu kamarádů, je tam spokojená a do školy jezdí ráda. Všichni ve škole se k ní chovají
hezky, snaží se ji zapojovat do všech činností, berou ji na různé akce a výlety. Ve škole Elišce se
vším pomáhá asistentka.
Ve volném čase se snažíme s Eliškou jezdit na různé výlety i my, má velice ráda lidi a děti
kolem sebe. Eliška musí denně cvičit- jednou týdně dojíždí do Boskovic do speciálního stacionáře,
kde probíhá zároveň i rehabilitace – jízda na motomedu, teplý zábal, cvičení a perličková koupel
nebo hrátky v bazénu. Denně cvičíme i doma. Pravidelně navštěvujeme různé lékaře, jezdíme na
neurologii, na ortopedii, na oční. Navštěvujeme různé odborníky, zkoušíme i různé alternativní
metody. Jezdíme pravidelně na akupunkturu, na masáže. Snažíme se pro Elišku dělat maximum a to
nejlepší, co jí pomůže ke zlepšení zdravotního stavu. V roce 2015 a v roce 2017 absolvovala Eliška
operaci zkrácených šlach a došlo k celkovému uvolnění.
Péče o Elišku je i velice náročná. Eliška potřebuje neustálou péči a dohled, bohužel je i
finančně náročná, potřebuje speciální pomůcky k učení i ke cvičení.
Elišky stav se pořád, i když pomalu, zlepšuje také hlavně díky intenzivní rehabilitaci, kterou
nám schvalují a doporučují všichni lékařští odborníci. Každý rok jezdíme s Eliškou rehabilitační
pobyty. Byli jsme v dětské léčebně v Boskovicích a v Košumberku, ve Velkých Losinách.
V roce 2013 jsme se dozvěděli o nové rehabilitační metodě, která hodně pomáhá dětem
postiženým dětskou mozkovou obrnou. Touto rehabilitační metodou se zabývají v lázních v
Klimkovicích. Od roku 2013 jezdíme také do lázní do Klimkovic na tyto intenzivní rehabilitační
pobyty. Jelikož intenzivní rehabilitace je velice žádaná a dětem moc pomáhá, vznikla nová
ambulantní rehabilitační centra i v dalších městech, pro nás nejblíž – například v Brně, v Olomouci.
Za poslední roky, co s Eliškou jezdíme a absolvujeme intenzivní rehabilitační pobyty, které nejsou
hrazeny zdravotní pojišťovnou, se její vývoj výrazně zlepšil jak po fyzické stránce, tak po stránce
duševní.
Její stav je ale bohužel i nadále složitý a my se snažíme o to, aby Eliška prožívala krásné
dětství a měla hezký život. Eliška velice ráda jezdí na výlety na kole - má speciální cyklovozík,
vlakem nebo autem - na výlety do lesa, do přírody a do ZOO. Zvířata má velice ráda, ráda je
pozoruje, hladí a moc ráda jezdí na koni. Miluje vodu, je to vodní živel, má ráda vodní hrátky a
plavání v kruhu v bazénu či na koupališti. Aktivně jezdí s pomocí na speciální tříkolce.
Eliška potřebuje pomoc při všech činnostech. Sama nechodí, k chůzi může používat
speciální chodítko, jinak se pohybuje ve zdravotním kočárku nebo v invalidním vozíku.
Aby Eliška mohla jezdit na rehabilitace, výlety či na tříkolce nebo v chodítku, bylo zapotřebí tyto
pomůcky Elišce koupit, a to bohužel není zrovna levná záležitost. 3 roky jsme také sbírali plastová
víčka, abychom mohli Elišce ještě více pomoci a pořídit jí potřebné pomůcky.
Jsme velice rádi, že se nám podařily sehnat finance i díky dárcům z řad hodných lidí nebo
firem. Dárci nám pomohli s částečným financováním těchto věcí: zdravotní kočárek, operace
zkrácených šlach nehrazená zdravotní pojišťovnou, intenzivní rehabilitační pobyty nehrazené
zdravotní pojišťovnou, speciální cyklovozík Kozlík – na výlety do lesa a na kole, speciální tříkolka
Loped, chodítko, doplatek za invalidní vozík.
Pokud Vás zajímá a chcete se dozvědět něco více o Elišce, navštivte facebook Eliščiny
víčka.
Pokud bude chtít Elišce někdo přispět i finančně, může tak učinit na účet u Asociace
rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR, číslo Eliščina účtu je
2300501834/2010.
Děkujeme Eliška, Lenka a Luboš Trmačovi Velké Opatovice.

