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Michal (40) má Duchennovu svalovou dystroﬁi a skromné přání:

Chtěl bych se
podívat domů!
nici
14 let v nemoc

TANVALD – Už neuvěřitelných 14 let žije Michal Podhájecký (40)
v nemocničním pokoji na jednotce následné intenzivní péče v Tanvaldu. Jak Blesk včera informoval, má vzácnou nemoc
– Duchennovu svalovou dystroﬁi.
Jeho životní příběh bere dech…
Text: Tomáš Koníček
Foto: Robert Klejch,
Michal Podhájecký

Velký bojovník vyrůstal v Dobříkově u Vysokého Mýta. V 16 měsících začal chodit, později však často padal a
chodil tzv. »kachní chůzí«. Jenže lékaři nemoc,
která neumožňuje svalům regeneraci a ty pak
ochabují, nerozpoznali.
„Diagnostikovali ho až
v sedmi letech,“ říká Jitka Reineltová z organizace Parent Project. Michal
tedy navštěvoval klasickou školku i základku.

„Chodil jsem mezi
zdravé děti a měl úlevy
z tělocviku,“ řekl Blesku. V 7. třídě byl pak přeřazen na speciální školu
při Hamzově dětské léčebně v Košumberku.

Umí programovat
Michal si poté zlomil
nohu. „No, a od té doby
jsem byl na vozíku,“
řekl. V roce 1994 se přesunul do Jedličkova ústavu v Liberci, kde vystudoval tři třídy Rodinné
školy se zaměřením na
výpočetní techniku. „Pak
jsem nastoupil do počítačové
chráněné dílny
ta
Mezinárodního
centra
M
Universum
v Liberci,
U
kde
kd jsem se naučil tvořit internetové stránři
ky,“
k popisuje.

Oženil se
Jitka Reineltová

Dožívají se
třicítky
Na neuvěřitelný příběh
muže z Liberce upozornila Blesk Jitka Reineltová, ředitelka organizace Parent Project. Neziskovka pomáhá podobně nemocným lidem
a o její činnosti píšeme
během celého července v projektu Srdce pro
vás. „Většina lidí s touto
nemocí se dožívá asi třiceti let. Michal žije díky
podpoře přístrojů,“ vysvětluje ředitelka.

Svůj
Sv další životní krok
udělal 14. září 2002, kdy
ud
se oženil a s manželkou
byli v chráněném bydleby

Michalovi přišla do
nemocnice zahrát
skupina Poetika.

Co je svalová dystroﬁe
Duchennova typu

I když je upoután na lůžko a
připojen na přístroje, je Michal
plný optimismu. „Všichni se tu
o mě hezky starají,“ říká.

Nemoc, která způsobuje postupné oslabování svalů. Malé děti
se zpočátku jeví jako zdravé, jejich
svaly však neregenerují a postupem
času jsou upoutány na invalidní vozík a prakticky se nemohou hýbat. Tito lidé se obvykle dožívají dvaceti až třiceti let. Na
onemocnění neexistuje lék.

ní. Po pár letech získali byt
v Liberci a vše zvládali bez
jakékoliv pomoci. Za další čtyři roky získal Michal
práci programátora. Jenže pak přišel 27. prosinec
2005. „Měl jsem dýchací
potíže. Od té doby jsem
v nemocnici, což je vlastně můj druhý domov,“ domů k rodičům,“ přeje si Michal. Převoz saniříká.
tou se speciálními přístroji je však martyrium za velDvakrát do roka
Než se dostal do špitálu, ké peníze a k rodičům na
byl i přes svůj hendikep ne- Orlickoústecko pořádná
vídaně aktivní. Navštívil štreka…
Řecko, Chorvatsko i Dánsko. Nyní se však mimo
nemocnici dostane díky Organizace potřebukamarádům
maximálně je každý rok na podpodvakrát do roka. Nejdále ru rodin a terénní prábyl v 25 kilometrů vzdá- ci s rodinami přibližně
leném Liberci. „Ještě tak 4 miliony korun. Podpose někdy zajet podívat řit ji můžete i vy, byť tře-

JAK MŮŽETE POMOCI?

Jednou vzali kamarádi Michala
i »na jedno« do hospůdky.

ba jen drobným ﬁnančním příspěvkem. Stačí ho zaslat na transparentní účet číslo
1338146001/5500. Případně můžete využít
dárcovskou zprávu pomocí DMS (více na www.
parentproject.cz). Každá koruna pomůže nemocným ke kvalitnějšímu prožití života.

KONTAKT:
Parent Project, z. s.
Adresa:
Rudé armády 59,
Droužkovice 431 44.
Web:
www.parentproject.cz
Mail:
parentproject@parentproject.cz
Telefon:
+420 603 298 893

Blesk 8. 7. 2019

Co vše najdete
v Parent Project?
● Sociální poradenství
● Kompletní informace
o nemoci
● Informace o postupu
péče o pacienty
● Rehabilitační péči
● Respirační péči
● Psychologickou péči
● Nutriční péči
● Možnost pomůcek
● Ergoterapii
● Pobytové akce
● Odborné konference
● Podporu a porozumění
● Možnost sdílení v rámci
komunity
● Zvyšování podvědomí
o nemoci
● Podílení se na
přístupnosti klinických
studií v ČR
● Prosazování zájmů
pacientů
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A NAVÍC 64 SLEVOVÝCH KUPONŮ

20% na vstupenky do zoo v Praze
1+1 ZDARMA do zoo ve Zlíně

154 STRAN
JEN ZA

69 Kč!
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