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Liborkovi (11) z Prahy selhala střeva

PRAHA – Byly mu dva roky a přesta-
la mu fungovat střeva. Od té doby 
nemůže Liborek (11) z Prahy jíst, žije 
jen díky výživě podávané do žíly. 
»Kape« mu 20 hodin denně!
Text: Jessica Lutišanová
Foto: P. Novotný, archiv rodiny

„Liborovi bylo týden špat-
ně, zvracel, měl prů-
jem. Pak čtrnáct dní dob-
ře. Takhle se to pořád opa-
kovalo, až došlo k totální-
mu kolapsu střev. Dodneš-
ka nevíme příčinu,“ začíná 
vyprávět Liborova mamin-
ka Iva Svobodová (41). Lé-
kaři Liborovi diagnosti-
kovali vzácné onemocně-
ní, pseudoobstrukční syn-
drom. Skončil na takzva-
né parenterální výživě. Ta 
je podávána přímo do žíly. 

Do loňska byl připoután 
na neuvěřitelných 20 hodin 
denně ke stojanu se speci-
ální pumpou, která mu přes 
centrální žilní katétr umís-
těný na hrudníku dodávala 
výživu do krve. »Odpojit« 
se, vyrazit z bytu ven mohl 
na pouhé čtyři hodiny. 

Život na zádech
„Minulý rok v dubnu se 
nám změnil život. Díky 
mobilní pumpě Micrel od 
společnosti B. Braun Me-
dical, kterou nosí u sebe v 
batohu, se může zapojovat 

Dostal nové 
»ferrari«!

Díky batůžku, ve kterém nosí 
vše, co potřebuje, si může Libor 
hrát a sportovat. Proto dostal v 
létě od výrobce infuzní pumpy 
šlapací auto Ferrari. „Je to na-
prosto super. Jezdí skvěle. My-
slím, že mám nejlepší auto ze 
všech kamarádů. Už se těším, 
až jim ho ukážu a oni se také 
svezou,“ říká nadšený Libor. 

V Česku trpí 31 dětí a asi 
500 dospělých selhá-
ním funkce střev. Chce-
te se o Liborovi a dal-
ších podobných dětech 
dozvědět víc? Navštivte 
www.zivotbezstreva.cz
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...výživu mu dodávají

do normálního života. Cho-
díme na procházky, jezdí-
me na koloběžkách,“ popi-
suje maminka.

Dohled 24 hodin 
I přes to ale musí mít Li-
bor u sebe 24 hodin denně 
dohled, dokonce i ve škole. 
„Musí u něj být neustá-
le osoba starší 18 let, kte-
rá je schopná ošetřit cen-
trální žilní katétr, takže 
jsem s ním i ve škole,“ do-
dala maminka. 

Libor je na Libor je na 
stojan většinou stojan většinou 

připojený připojený 
doma, aby si doma, aby si 

odpočinul.odpočinul.

Díky batůžku může Díky batůžku může s rodinou jezdit na koloběžkách.

Batoh nosí Batoh nosí 
často, ale často, ale 
občas z něj občas z něj 
bolí záda. bolí záda. 
Váží totiž Váží totiž 
až čtyři 
kila.

S maminkou, S maminkou, 
Libor ukazuje Libor ukazuje 
centrální žilní centrální žilní 

katétr.katétr.

V novém »ferrari« s bráchouV novém »ferrari« s bráchou
Romanem a automobilovýmRomanem a automobilovým
závodníkem Jarkem Janišem,závodníkem Jarkem Janišem,
který mu auto předal. který mu auto předal. 
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Parenterální výživa je 
způsob dodávání živin mimo 

trávicí ústrojí, tedy přímo do cév-
ního systému. Lékaři těmto pacien-

tům zavádí tzv. centrální žilní katétr, 
který usnadňuje připojení a odpojení 
od pumpy, jenž náhradu stravy dodá-
vá. Výživa obsahuje všechny důleži-
té nutriční látky – aminokyseliny 

(z nichž jsou tvořeny bílkovi-
ny), tuky, sacharidy, vita-

miny, minerální lát-
ky.

»Jídlo« do žíly»Jídlo« do žíly

hadičky z batohu
--
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Nemůže jístNemůže jíst
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...uvnitř bylo

48 cestujících

PRAHA (jad) – Tramvaj č. 22 
mimo koleje, ochromený pro-
voz a dva zranění řidiči. Tak 
to vypadalo v sobotu po po-
ledni v pražském Břevnově. 
Kamion tam elektriku »po-
slal« z kolejí.

K nehodě došlo na křižovat-
ce ulic Bělohorská a Říčanova, 
v místě, kde dělníci kvůli sta-
vebním pracím svedli dopra-
vu do jednoho pruhu. A právě z 
toho důvodu zazmatkoval podle 
očitých svědků řidič nákladní-
ho auta, když přejížděl koleje a 
tramvaje si patrně nevšiml. Ná-
sledovala srážka. Na místo se 
sjeli hasiči a záchranáři. Ti nej-
dřív ošetřili řidiče tramvaje i ná-
klaďáku a ihned poté je převez-
li do nemocnice. Přesné příčiny 
kolize jsou předmětem vyšetřo-
vání policie.

Nehoda ochromila provoz na Nehoda ochromila provoz na 
kolejích i na silnici.kolejích i na silnici.
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Kamion vykolejil tramvaj
PRAHA (ČTK) – Kradli 
auta, pak s nimi sami jez-
dili, a přitom ani jeden z 
nich neměl řidi-
čák! Policis-
té v Praze 
obvin i -
li sedm 
lidí (19 
až 31) z 
krádeží 
starš ích 
vozů. Zlo-
ději od loň-
ského prosince do letoš-
ního února napáchali ško-
du za čtvrt milionu. Hlavou 
gangu byl muž (27), který 
ke zlodějnám přibíral své 
známé. Kriminalisté ho do-
padli jak jinak¨ než v kra-
deném voze. Soud poslal 
povedeného zloděje ihned 
do vazby.

Prodáváme 
klasické 
žárovky

ŽELEZÁŘSTVÍŽELEZÁŘSTVÍ

WWW.UROTTA.CZ  E-SHOP: WWW.ZELEZARSTVI-UROTTA.CZ

NÁŘADÍ 
KOVÁNÍ
ELEKTROMATERIÁL
ARMATURY

BARVY A LAKY
SPOJOVACÍ MATERIÁLY

SIFONOVÉ BOMBIČKY
VÝROBA KLÍČŮ

od 28 Kč

Jsme tu stále pro vásJsme tu stále pro vás
Prodejna - Staré Město
Linhartská 6, Praha 1

50 m od bývalé prodejny železářství
tel.: 224 212 723, 730 514 546

Prodáváme 
neodymové 
magnety
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Pohřební ústav Pegas CZ
Poskytujeme veškeré smuteční  služby v Praze a po celé ČR 

Pohřební ústav Pegas CZ se stal
nejvyhledávanější pohřební službou v ČR

Objednávkové kanceláře:  P-2 Kateřinská 13  |  P-3 U Vinohrad-
ské nemocnice  |  P- 3 Kubelíkova 21  |  P-5 V Úvalu 18  |  P- 6 
Bělohorská 165  |  P-7 Veletržní 46 | P- 8 Lodžská 401 |  P-8 Budí-
nova 6  |  P-10 Oblouková 16  |  Mníšek pod Brdy, Pražská 16

NONSTOP LINKA   800 176 423 
www.pohrebpegas.cz
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INZERCE

BLESK.CZ/RYBYBLESK.CZ/RYBY
Hraj na
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ŽELEZÁŘSTVÍ

Jsme tu stále pro vás

INZERCEDP
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