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S maminkou,
Libor ukazuje
centrální žilní
katétr.

Liborkovi (11) z Prahy selhala střeva

Nemůže jíst
...výživu mu dodávají
hadičky z batohu
PRAHA – Byly mu dva roky a přestala mu fungovat střeva. Od té doby
nemůže Liborek (11) z Prahy jíst, žije
jen díky výživě podávané do žíly.
»Kape« mu 20 hodin denně!
Do loňska byl připoután
na neuvěřitelných 20 hodin
denně ke stojanu se speciální pumpou, která mu přes
centrální žilní katétr umístěný 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 Medical, kterou nosí u sebe v
batohu, se může zapojovat

V Česku trpí 31 dětí a asi
500 dospělých selháním funkce střev. Chcete se o Liborovi a dalších podobných dětech
dozvědět víc? Navštivte
štivte
www.zivotbezstreva.cz
va.cz

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 naprosto super. Jezdí skvěle. Myslím, že mám nejlepší auto ze
všech kamarádů. Už se těším,
až jim ho ukážu a oni se také
svezou,“ říká nadšený Libor.

Parenterální výživa je
způsob dodávání živin mimo
trávicí ústrojí, tedy přímo do cévního systému. Lékaři těmto pacientům zavádí tzv. centrální žilní katétr,
který usnadňuje připojení a odpojení
od pumpy, jenž náhradu stravy dodává. Výživa obsahuje všechny důležité nutriční látky – aminokyseliny
(z nichž jsou tvořeny bílkoviny), tuky, sacharidy, vitaminy, minerální látky.

V novém »ferrari« s bráchou
Romanem a automobilovým
závodníkem Jarkem Janišem,
který mu auto předal.

INZERCE

PRAHA (jad) – Tramvaj č. 22
mimo koleje, ochromený provoz a dva zranění řidiči. Tak
to vypadalo v sobotu po poledni v pražském Břevnově.
Kamion tam elektriku »poslal« z kolejí.
K nehodě došlo na křižovatce ulic Bělohorská a Říčanova,
v místě, kde dělníci kvůli stavebním pracím svedli dopravu do jednoho pruhu. A právě z
toho důvodu zazmatkoval podle
očitých svědků řidič nákladního auta, když přejížděl koleje a
tramvaje si patrně nevšiml. Následovala srážka. Na místo se
sjeli hasiči a záchranáři. Ti nejdřív ošetřili řidiče tramvaje i náklaďáku a ihned poté je převezli do nemocnice. Přesné příčiny
kolize jsou předmětem vyšetřování policie.
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...uvnitř bylo
48 cestujících
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Pohřební ústav Pegas CZ

BARVY A LAKY
SPOJOVACÍ MATERIÁLY
SIFONOVÉ BOMBIČKY
VÝROBA KLÍČŮ
od 28 Kč

Poskytujeme veškeré smuteční služby v Praze a po celé ČR

Pohřební ústav Pegas CZ se stal
nejvyhledávanější pohřební službou v ČR
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Objednávkové kanceláře: P-2 Kateřinská 13 | P-3 U Vinohradské nemocnice | P- 3 Kubelíkova 21 | P-5 V Úvalu 18 | P- 6
Bělohorská 165 | P-7 Veletržní 46 | P- 8 Lodžská 401 | P-8 Budínova 6 | P-10 Oblouková 16 | Mníšek pod Brdy, Pražská 16
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Prodejna - Staré Město
Prodáváme
Prodáváme
Linhartská 6, Praha 1
klasické
neodymové 50 m od bývalé prodejny železářství
žárovky
magnety tel.: 224 212 723, 730 514 546

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

257762/76

Jsme tu stále pro vás
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PRAHA (ČTK) – Kradli
auta, pak s nimi sami jezdili, a přitom ani jeden z
nich neměl řidičák! Policisté v Praze
o bv i n i li sedm
lidí (19
až 31) z
krádeží
st a r š í c h
vozů. Zloději od loňského prosince do letošního února napáchali škodu za čtvrt milionu. Hlavou
gangu byl muž (27), který
ke zlodějnám přibíral své
známé. Kriminalisté ho dopadli jak jinak¨ než v kradeném voze. Soud poslal
povedeného zloděje ihned
do vazby.

Nehoda ochromila provoz na
kolejích i na silnici.

ŽELEZÁŘSTVÍ
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Díky batůžku může
s rodinou jezdit na
koloběžkách.

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

»Jídlo« do žíly

Dostal nové
»ferrari«!

DP

Libor je na
stojan většinou
připojený
doma, aby si
odpočinul.

Foto Blesk – David
d Malík

„Liborovi bylo týden špatně, zvracel, měl průjem. Pak čtrnáct dní dobře. Takhle se to pořád opakovalo, až došlo k totálnímu kolapsu střev. Dodneška nevíme příčinu,“ začíná
vyprávět Liborova maminka Iva Svobodová (41). Lékaři Liborovi diagnostikovali vzácné onemocnění, pseudoobstrukční syndrom. Skončil na takzvané parenterální výživě. Ta
je podávána přímo do žíly.

Dohled 24 hodin
I přes to ale musí mít Libor u sebe 24 hodin denně
dohled, dokonce i ve škole.
„Musí u něj být neustále osoba starší 18 let, která je schopná ošetřit centrální žilní katétr, takže
jsem s ním i ve škole,“ dodala maminka.

800 176 423
www.pohrebpegas.cz

NONSTOP LINKA

260492/76

Text: Jessica Lutišanová
Foto: P. Novotný, archiv rodiny

do normálního života. Cho-díme na procházky, jezdíí-me na koloběžkách,“ popisuje maminka.

Hraj na
BLESK.CZ/RYBY

