
Tento článek byl napsán v rámci projektu MPSV „Život jako každý jiný“, 
který je spolu�nancován z Evropského sociálního fondu. 
Hlavním cílem tohoto projektu je podpořit nabídku kvalitních, dostupných 
a udržitelných komunitních sociálních služeb pro osoby se zdravotním 
postižením, zejména prostřednictvím transformace systému ústavních 
sociálních služeb na služby poskytované v komunitě.

Jaké bylo vaše těhotenství?
Míša byl naše vytoužené děťátko. Tě-

hotenství bylo náročné, tušila jsem, že 
se nám narodí velký chlap. To se potvr-
dilo, měl 4 200 g a 52 cm! V důsledku 
těžkého porodu se Míšovi objevila sra-
ženina v nadledvinách. Pro nás to byla 
úleva, protože původně bylo podezření 
na nádor.

A jak to vypadalo po porodu?
Vše se jevilo normálně, byl to šťast-

ný chlapeček a my s ním. Když mu byl 
jeden rok, používal jednoduchá slova 
jako „máma“, „táta“, „kde jste“, „ještě“, 
chodil na nočník a pořád se smál. Fy-
zicky byl mírně opožděn. Začali jsme 
s ním chodit na rehabilitace a ukáza-
lo se, že Míšu stačilo jen popostrčit 
a všechno rychle dohnal. V šestnácti 
měsících začal chodit.

Kdy nastal zlom?
Asi ve čtrnácti měsících, kdy Míša 

přestal reagovat na jméno, chodit na 
nočník, sociální i oční kontakt byl na-
jednou výrazně slabší. Absolvovali jsme 

s ním mnohá vyšetření a ukázalo se, že 
jde o vysoké svalové enzymy a neuro-
ložka konstatovala, že Míša již nemá 
svalové reflexy. Genetika pak potvrdi-
la, že se jedná o svalovou dystrofii typu 
Duchenne, což je diagnóza, pro kterou 
je charakteristická progresující svalová 
ochablost, která nejdříve postihuje dol-
ní končetiny a pánevní svalstvo, dále 
se rozšiřuje na horní končetiny, krk 
a dýchací svaly. O rok později byl navíc 
Míšovi diagnostikován nízkofunkční 
autismus.

Co se dá v takové situaci dělat? Existuje 
léčba?

I když nám život nerozdal dobré kar-
ty, nevzdáváme se. Denně rehabilituje-
me a natahujeme svaly, chodíme do ba-
zénku i na hippoterapii. A také čekáme 
na zázrak ve formě blížící se přelomové 
léčby, která by dětem, jako je Miško, 
mohla dát víc naděje.

Využíváte pomoci nějaké organizace?
Ano, spolupracujeme s ranou péčí 

Kolpingova rodina Smečno. Bezplat ně 

pomáhá rodinám a dětem do sedmi let, 
které se nacházejí v obtížné životní si-
tuaci. Chodí k nám pra videlně poradce, 
který nám poskytuje sociálně -právní 
poradenství, pomáhá při jednání s úřa-
dy a institucemi, ale také nám dává 
praktické a odborné rady pro komuni-
kaci a hru s Míšou. Díky této organizaci 
jsme také získali kontakty na odbor-
níky jako je dětský neurolog, psycho-
log, logoped, fyzioterapeut, speciální 
pedagogické centrum, pedagogicko-
-psychologická poradna apod.

Míšovi už je šest let. Jak to bude mít se 
vzděláváním?

Je v mateřské školce. Našel si tam již 
nové kamarády. Věříme, že se ve školce 
učí novým věcem a že nás všechny tato 
zkušenost obohacuje. (PR)

Čekáme na zázrak
Jak těžké musí být žít 

s faktem, že vašemu 
dítěti postupně ochabují 
svaly? Dokázali byste se 
poprat s nepřízní osudu 
a nevzdat to? Přečtěte 

si příběh šestiletého Míši, 
který nám vyprávěla 

jeho maminka Dominika. 
Celá rodina se semkla 

a doufají, že Míšovi 
pomůže zázrak v podobě 

přelomové léčby.


