1. příspěvek osmi „Sokolíků“ a jejich hostů : Evy + Dalibora Dvořákových a Jany Březinové ,
kteří přispěli na II. Čepobití 19.6.2018
(podívejte se na 1. datum příspěvku této rodiny. Není to zvláštní?!)

Martina Šutová
Pacient: Ondřej Šuta
Onkologická onemocnění
19.6.2015
Tříletý Ondřej Šuta (*2012) bydlí
spolu s rodiči v rodinném domě v obci Baška v okrese Frýdek-Místek. Ondřej si rád staví z kostek a
jako každý správný kluk, má rád také auta. Venku staví bábovičky na pískovišti nebo se houpe na
houpačce. Tatínek Petr pracuje jako projektant, je velký sportovec a rád zajde do kina na hezký
film. Maminka Martina je s malým synem na mateřské dovolené, ráda vaří, věnuje se zahrádce a
také si občas s oblibou vyrazí na kole.
Ondrášek byl až do dvou let naprosto zdravé batole, které dělalo svým rodičům velkou radost. Dva
měsíce po svých druhých narozeninách si ale rodiče všimli, že má problémy s chůzí. Lékaři
následně zjistili, že má skoliózu páteře a doporučili rehabilitaci, která Ondráškovi pomohla a bylo
vidět určité zlepšení. Po jejím ukončení ale přestal Ondrášek ze dne na den chodit. Po několika
dnech se manželé Šutovi dostali na vyšetření do FN Ostrava Poruba, kde lékaři diagnostikovali
míšní nádor v páteřním kanále. Po týdnu proběhla operace. Následný pobyt v nemocnici byl pro
Ondru bohužel velmi traumatizující.
Nyní je Ondrášek po operaci míšního nádoru v domácí péči a dojíždí do Brna na udržovací
chemoterapii. Každá návštěva je ale pro něj velmi stresující záležitostí. Ondrášek má momentálně
velmi ochablé svalstvo na zádech a obou nohách. I přes jeho nespolupráci se s ním snaží maminka
rehabilitovat. Je to ale velmi náročné a to i vzhledem k tomu, že je paní Martina těhotná, což zjistila
dva týdny po Ondráškově diagnóze.
Ondřejova maminka napsala:
"Děkujeme všem, kteří pomáhají, protože kdo něco takového neprožije, nepochopí!"
(km)

9.12.2015
Ondrášek je nyní v domácí péči maminky, odkud pravidelně dojíždí do ostravské nemocnice na
chemoterapie a různé kontroly. Onkologická léčba by měla probíhat zhruba do října příštího roku.
Ondrášek kvůli oslabené imunitě a riziku infekce nesmí ještě navštěvovat žádná školská ani
zájmová zařízení. Příspěvky od Vás, Dobří andělé, rodina využívá na úhradu výdajů spojených s
léčbou - na léky, zdravotní pomůcky, dopravu, vitamíny a občasné využití pečovatelky.
Maminka Martina k tomu píše:
"V půlce května Ondrášek pouze ležel, to bylo období, kdy jsme přišli z nemocnice domů. Postupně

jsme se učili znovu sedět, lézt po čtyřech a celkově se pohybovat. Vše musel dělat v korzetu, což
pro něj nebylo vůbec jednoduché i z důvodu bolestí po operaci. Začala probíhat rehabilitace a
cvičení doma a Ondra začal dělat pokroky. Používal ortézu na pravé nožce v noci a pak, když se
poprvé ke konci července znovu postavil, tak i na chůzi. Od té doby se snaží chodit, ale ani dnes
samostatně nechodí. Je to velmi pomalý proces a chce hodně trpělivosti, ale my věříme, že se Ondra
uzdraví a bude znovu normálně chodit. Je to pro naší rodinu těžké i proto, že v nejbližších dnech se
nám narodí druhé dítě a už teď se obáváme, jak vše budeme zvládat.
Děkujeme všem Dobrým andělům, kteří pomáhají rodinám v tak těžké životní situaci."
(pk)

1.6.2016
S ohledem na alergickou reakci na chemoterapii a příznivému nálezu má nyní Ondrášek
onkologickou léčbu přerušenou a zůstává pod dohledem lékařů. V době, kdy nám maminka píše, je
Ondra v péči terapeutů v lázeňském zařízení a pomocí intenzivních cvičení se zdokonaluje v chůzi.
Lázeňský pobyt mu svědčí, většina procedur probíhá formou hry a také může trávit čas s dalšími
dětmi. Další milou zprávou je, že se v prosinci rodina Šutova rozrostla o dalšího člena - Kubíčka.
Příspěvky od Dobrých andělů rodina využívá na nákup vitamínových doplňků, cvičebních a
zdravotních pomůcek aj.
"Děkujeme všem Dobrým andělům, kterým není lhostejné trápení druhých lidí," vzkazuje maminka
Martina.
(ko)

9.1.2017
Výsledky vyšetření jsou i nadále příznivé, chemoterapie může tedy zůstat přerušena. Andělské
příspěvky pomáhají hradit veškeré Ondráškovy potřeby, zejména ty, které souvisí s jeho léčbou a
rekonvalescencí.
Maminka Martina píše: "Ondrášek navštěvuje mateřskou školu, kde se mu moc líbí. Chůze se
neustále pomaličku zlepšuje. Do nemocnice dochází jednou za tři měsíce na magnetickou
rezonanci, toto období je náročné pro něho i celou rodinu. Přejeme si, aby vše dopadlo dobře a
Ondra byl už jen zdravý.
Děkujeme všem Dobrým andělům. Ondrášek se začal radovat ze života a je šťastný, že může dělat
téměř vše jako jeho vrstevníci. Začíná zase prožívat dětství jako každé jiné dítě. Školka mu hodně
dává, je mezi dětmi, což když nemohl chodit ani do herny, bylo pro něj velmi těžké. S bráškou,
který oslavil rok, si už docela vyhraje a má ho moc rád."
(pk)

13.7.2017

"Před týdnem byl Ondrášek na magnetické rezonanci, kde bylo zjištěno, že je nádor stabilní a my
můžeme zase půl roku klidně spát. Momentálně nás čeká měsíční pobyt v lázních, kam se moc těší.
Věříme, že ho to posune zase o kousek dál," píše maminka Martina.
"Všem Dobrým andělům moc děkujeme. Ondrášek se za posledního půl roku zlepšil v celkovém
pohybu a pokud je pěkné počasí, tráví věškerý čas venku. Jezdí na odrážedle, což ještě loni
nedokázal. Na tříkolce už zvládne jezdit bez ortézy, která mu fixovala nožičku. A dost si i vyhraje s
bráškou, který ho posouvá dopředu. Mají se moc rádi."
Příspěvky od Dobrých andělů rodina využívá na zdravotní obuv, cvičební pomůcky, zájmové
činnosti, školku, alternativní léčbu apod.
(ko)

24.1.2018
Maminka Martina píše:
"V listopadu byla Ondřejovi zjištěna progrese tumoru. V současné době čekáme na rozhodnutí
Fakultní nemocnice Brno a na další postup. Ondra chodí do mateřské školky a raduje se z každého
dne s dětmi.
Příspěvky Dobrých andělů hradíme, léky, obuv, cvičební pomůcky, rehabilitace, školku a zájmové
činnosti.
Moc děkujeme Všem Dobrým andělům. Momentálně se moc těšíme na vánoce, které si chceme užít
naplno. Nepřipouštět si, že pro nás příští rok nezačne zrovna vesele. Zatím nevíme, co Ondra bude
muset opět podstoupit a jak to změní život celé rodiny. Je třeba se přes to přenést a snažit se udělat
dětem krásné vánoce, aby měly radost a byly šťastné."
(lb)
13.7.2018
Maminka Martina píše:
"Aktuální stav je vážný. V listopadu 2017 mu byla zjištěna progrese tumoru. V únoru 2018
proběhly další testy, kde byl zjištěn další růst, lékaři jej hodnotili jako velmi pomalý. Navrhli
biologickou léčbu. O velikonocích byl Ondra hospitalizován v Ostravě, kde proběhla biopsie a v
červnu měla začít léčba. Na konci května se ale Ondrův stav natolik zhoršil, že přestal úplně chodit.
Následovala hospitalizace v Ostravě, kde testy ukázaly nárůst nádorů ve větší míře. Tlak na míchu,
který způsobil ohromné bolesti. Chirurgicky nejde nic dělat. Začala probíhat chemoterapie. pohyb
není možný kvůli bolesti, nyní musí pouze ležet.
Příspěvky od Dobrých andělů využijeme na zakoupení pomůcek k rehabilitaci, ale také na stravu.
Moc děkujeme všem Dobrým andělům. Tím, že Ondra jen leží, nedokáže dlouho ležet kvůli bolesti,
je péče o něho velmi náročná. Je těžké skloubit péči o něj a o jeho mladšího sourozence, který je tak
živý a akční. Doufáme, že se Ondrův stav zlepší, když zabere chemoterapie a nádor se zmenší,
bolesti by měly ustat. Pro Ondru je stav velmi těžký, nedokáže spoustu věcí, na které byl až dosud
zvyklý."

