„Celé těhotenství probíhalo naprosto ukázkově.
Zlom nastal při porodu. Terezky diagnóza po
těžkém porodu je dětská mozková obrna s horší
pravou stranou a mikrocefálie.“ říká maminka
Terezky Hana Knappová.
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STROLLERING® Mateřská v pohybu pořádá již 9. ročník akce Závody kočárků. Přijďte na sportovně-zábavné
odpoledne pro celou rodinu a podpořte zaplacením startovného čtyřletou Terezku Knappovou,
která trpí mikrocefálií a dětskou mozkovou obrnou.

Terezka se narodila přesně v den termínu porodu. Co se však stalo při porodu, vysvětluje její maminka Hana Knappová: „Celé
těhotenství bylo ukázkové. Porod začal přesně v den termínu. Zrada přišla v okamžiku, kdy doktoři během porodu nepoznali, že Terezka
v břiše de facto umírá. Když ji nakonec vyndali císařským řezem, začal zlověstný šrumec. Terezka nedýchala a byla celá bíla, vykrvácená.
Naštěstí pro nás ji po neskutečně dlouhé době rozdýchali a pak dali na řízenou hypotermii. Večer doktor zprávu o jejím stavu začal slovy:
„No… žije…“
Následkem komplikovaného porodu Terezka trpí mikrocefálií a dětskou mozkovou obrnu s horší pravou stranou.
Původní prognózy doktorů byly upoutání na lůžko a invalidní vozík. Ještě v porodnici v Terezčiných dvou týdnech začala Terezka
společně s maminkou cvičit Vojtovu metodu a poctivě cvičily 2 roky. Mezitím Terezka nastoupila do kolotoče intenzivních rehabilitací a
léčebných pobytů. V jednom roce se Terezka poprvé otočila ze zad na bříško. V roce a půl posazená vydržela chvíli sedět. Ve dvou
letech se konečně začala pohybovat nekvalitním hopkáním po čtyřech.
Nyní jsou Terezce 4 roky a konečně se jí podařilo udělat první samostatné kroky. Bohužel se ale sama nepostaví, ze stoje si nesedne, na
zem padá přímo na hlavu a je si sama sobě dost nebezpečná. Proto musí nadále poctivě cvičit. Naštěstí tento nekonečný maraton má
smysl a Terezka dělá neskutečné pokroky, kdy i ve školce, ve které má svého asistenta, ji velmi chválí.
Terezka s maminkou vyzkoušely mnoho dostupných terapií. Dnes má Terezka naplánované potřebné terapie, pobyty a má najetý
systém cvičení, který jí nejvíce vyhovuje a hlavně pomáhá. Pravidelně Terezka navštěvuje fyzioterapii, ergoterapii, logopedii, hipoterapii
a nedávno přidaly i delfínoterapii. Během každého roku absolvuje 8 intenzivních léčebných pobytů. To vše ve specializovaných
centrech, ale také hlavně doma v rámci domácího pravidelného programu v podobě stimulace jako cvičení, míčkování, štětečkování,
masáže, polohování a trénování úkolů z jednotlivých terapií.
Mozek dítěte dokáže absorbovat nejvíc podnětů a informací do věku tří let. Do šesti let je procento vstřebávaných informací o něco
nižší, stále ale vysoké. Proto čtyřleté Terezce chtějí její rodiče zajistit veškerou dostupnou péči a pomoci zlepšit její stav díky intenzivním
rehabilitacím a cvičením. Ročně tato nehrazená péče stojí 500 000 Kč.
„Terezka má před sebou dlouhou cestu a mnoho práce, ale má velký potenciál fungovat a žít normální život s menším omezením,
proto tuto náročnou cestou velice rádi podstoupíme. Naším cílem je umožnit Terezce normálně žít. Když se na nás Terezka usměje, ani
nás nenapadne možnost, že by to mělo být jinak.“ říká maminka.

Výtěžkem ze startovného a tomboly z akce Závody kočárků v Praze chceme Terezce a její rodině pomoci uhradit část této péče,
která Terezku posune opět o kousek dál.
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