
                                   Sbíráme víčka pro Kačenku! 
Sběrné místo pro plastová víčka je také na Obecním úřadě ve Velinách. Nebo  můžete

kontaktovat  vedoucí mladých hasičů  na tel. čísle 605 507 734

Pokud můžete pomoct finančně, připomínám konto nadace "Na kole dětem" 

(www.nakoledetem.cz) . kde je zřízen účet přímo pro Kačenku-

č. ú. 107-484410267/0100     VS 17122014. 

Prosba Všem spřízněným sborům 
  kteří by chtěli přispět 

sbíráním víček nebo finanční částkou na na účet
Kačence Řihové z Velin

č. ú. 107-484410267/0100     VS 17122014. 

12 letá Kačka je  členem mladých hasičů SDH
Veliny od roku 2011, snámi byla na společné akci

v lednu 2014 na odborkách a krátce potom
onemocněla   

 Akutní lymfoblastickou leukemíí. 
 http://sdhveliny.webnode.cz/kacenka-rihova2/#!

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nakoledetem.cz%2F&h=VAQFsdHoY&s=1


Dopis od maminky:

12 letá dcera  Kačenka, která se od února tohoto roku léčí
s Akutní lymfoblastickou leukemíí. 

Léčba této nemoci je velice náročná a to jak fyzicky, psychicky, 

ale bohužel pro rodinu i finančně. 

Káťa musí držet speciální nízkobakteriální dietu. 

Tato dieta se skládá pouze z potravin
nejvyšší kvality , balenou v ochranné atmosféře. 

Káťa nesmí žádnou čerstvou zeleninu a ovoce, pouze
zavařené a nebo tepelně upravené. Dále mléčné výrobky 

s obsahem živých kultur, ořechy, mandle, kokos,
obilniny, zákusky, med, zrající sýry, majolku, 

věci z veřejných občerstvení, kvasnice a kynuté potraviny a
v neposlední řadě i sladkosti, 

protože se nám v důsledku velmi náročné léčby

 rozjela cukrovka a pícháme
inzulín. Také doplatky na léky jsou dosti vysoké. 

Léčíme se převážně v nemoci. Od června do konce srpna
jsme absolvovali velmi těžkou a náročnou 

léčbu v Pražském Motole. Nyní jsme se vrátili zpátky

 naHradeckou hemato-onkologii. Další léčba, 

která bude trvat ještě nejméně půl roku bude hodně ambulantní.
Což znamená téměř každodenní dojíždění do Hradce Králové. 

Lékaři se snaží umožnit co nejčastější pobyt
v domácím prostředí, protože dlouhodobá hospitalizace 

nepůsobí dobře na dětskou psychiku, která je při
onkologickém onemocnění velice důležitá. 

I Káťa bohužel užívá silná antidepresiva, protože některé
okamžiky léčby jsou velmi bolestivé. 

Hodně často je jí špatně, zvrací, po těle se nám objevují různé
boláky, ztrácí cit a sílu v rukách a nohách, neujde delší vzdálenost. 

Má bolavý hrudník a záda od častých
odběrů kostní dřeně a lumbálních punkcí. 

Neustále jí hnisá pusa, dost často musí být na umělé výživě,
protože pro bolest nedokáže ani mluvit. 

Po ukončení aktivní léčby nás čekají ještě další dva roky tak zvané
"Udržovačky". Je to léčba tabletovou formou. 

Nízké dávky cytostatik po dobu 2 let a každé tři neděle
kontrolní odběry krve. Tato nemoc je velmi záludná 



a bohužel se ráda vrací. Až za pět let budeme vědět
jestli jsme vyhráli. Chtěly bychom Vám všem moc poděkovat 

za pomoc někomu koho třeba ani neznáte. Je
moc pěkné, že v našem uspěchaném světě stále žijí lidé, 

kterým není lhostejný osud druhých. Ještě jednou
velké díky. 

                                                   Maminka Jaromíra Říhová Veliny

                  první den léčby  červenec  2014


