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Jestem chory na dystrofię mięśniową Duchenne’a 
(postępujący zanik mięśni)

www.dzieciom.pl/podopieczni/17741
e-mail: darek.dmd@orange.pl

tel.: 501531734

      W związku z tym zwracamy się z ogromną prośbą o pomoc a wszystkim darczyńcom
serdecznie dziękujemy i zapewniamy, że pozyskane środki zostaną dobrze wykorzystane
na rehabilitację.

      Obecnie Darek poza rehabilitacją domową ćwiczy z rehabilitantem oraz dwa razy w tygodniu
korzysta z rehabilitacji na basenie. Korzysta również z turnusów rehabilitacyjnych.

     Wraz z rozwojem choroby rosną wydatki na rehabilitację i urządzenia ułatwiające codzienne
funkcjonowanie. Głównie koszty to: turnusy rehabilitacyjne, ortezy, przebudowa i przystosowanie
mieszkania do potrzeb posiadanej niepełnosprawności, budowa podjazdu a w późniejszym czasie
wózek elektryczny, pionizator, respirator, i inne. Koszt niektórych urządzeń to kilka a nawet
kilkanaście i więcej tys. zł. i jest dużym obciążeniem finansowym dla rodziców.

     Jest to obecnie nieuleczalna i postępująca choroba genetyczna. Wraz z rozwojem choroby
pojawiają się problemy w bieganiu, wchodzeniu po schodach, wstawaniu z podłogi, zdarzają
się częste upadki i występuje szybkie zmęczenie. W chorobie tej proces zaniku obejmuje nie
tylko mięśnie kończyn, lecz także różnych narządów – serca, układu oddechowego, klatki
piersiowej. Z czasem chodzenie staje się niemożliwe i konieczne staje się korzystanie z wózka.
W kolejnych latach życia atakowane są dalsze mięśnie – przede wszystkim mięśnie oddechowe
oraz mięsień serca – dlatego do oddychania potrzebny jest respirator.
     Jedyną formą leczenia jest kosztowna codzienna rehabilitacja, aby jak najdłużej zachować
sprawność  mięśni, opóźniając przykurcze i utratę możliwości chodzenia. Tę rehabilitację
wspomaga się także sterydami oraz odpowiednią dietą.
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Dariusz z rodzina

       Pomóc  można na  kilka  sposobów.  Pierwszym jest przekazanie 1% podatku na  Fundację
Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" podając numer KRS fundacji  oraz cel szczegółowy

. Można też uczestniczyć w różnych zbiórkach publicznych organizo-
wanych na różnego rodzaju festynach. Darowizny zebrane w ramach zbiórek publicznych 
przekazywane są przez organizatorów na konto Fundacji. Kolejną formą pomocy jest przekazanie
darowizny na poniższe konto Fundacji.
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   Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” pragnie zwrócić się o pomoc finansową
na leczenie i rehabilitację dla swego podopiecznego Dariusza, u którego w wieku
trzech lat zdiagnozowano dystrofię mięśniową Duchenne’a (postępujący zanik mięśni).

Szanowni Darczyńcy, prosimy o wyrażenie zgody w formularzu PIT
na przekazanie swoich danych organizacji pożytku publicznego 
– dzięki temu będziemy wiedzieli, kto udzielił wsparcia naszym podopiecznym.

Jeżeli nie masz komu przekazać swojego 1 % podatku 
przekaż go mi, a dobrze go wykorzystam na rehabilitację.
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