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AHoJ VšIcHnI,
Prosím podpořte Maxíka v boji 
se vzácnou vrozenou 
genetickou vadou. Podpořte 
finančním příspěvkem, 
sdílením nebo šířením tohoto 
postu, vše se počítá.
Maxík se podle všech provedených vyšetření 
měl narodit jako zdravé miminko. Od narození 
se ale potýkal s různými problémy a my jsme 
stále hledali příčinu jeho obtíží. V jeho dvou 
letech mu byla genetickými testy 
diagnostikována velmi vzácná genetická 
vada KLEEFSTRA SYNDROM.
Maxík, kterému je dva a půl roku je velmi veselý 
a vnímavý chlapec. Bohužel vlivem jeho nemoci 
není zatím schopen si stoupnout, neumí chodit, 
trpí vrozenou vývojovou dysfázií , což je porucha 
řeči a tím pádem ani nemluví, kvůli hypotonii 
úst nepřijímá jinou, než plně mixovanou stravu 
a tekutiny přijímá pouze po lžičkách. Má poruchu 
senzomotorické integrace a tak jeho mozek není schopen správně zpracovat příchozí 
podněty a to se pak projevuje jako potíže v chování, motorice nebo dalších oblastech.
Naštěstí existují různé terapie, rehabilitace a podpůrné aktivity, které mohou Maxíkovi strašně moc pomoct. Šance, že bude 
chodit, mluvit, jíst a hrát si jako ostatní zdravé děti tu je. Šance na to, že bude moct dovádět se svým starším bráškou. Mezi 
nejpodstatnější terapie , které Maxíkovi pomáhají a které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou jsou ergoterapie, fyzioterapie 
na specializované klinice a hipoterapie. Stejně tak existuje celá řada speciálních pomůcek , které Maxík potřebuje pro 
zlepšování svého stavu a které mu pomáhají v každodenním životě. Jsou to například pomůcky k orofaciální stimulaci, 
aby jednou mohl normálně jíst a mluvit, cvičící rehabilitační pomůcky na doma a další.

Cílová částka, která zajistí Maxíkovi rehabilitace , veškeré terapie a pomůcky na celý rok je 600 000 Kč. 
Pokud budete chtít Maxíka podpořit, prosíme o zaslání jakékoli finanční částky na jeho transparentní účet.

           Z celého srdce vám všem upřímně děkujeme.
              Maxík, bráška Alex, tatínek Jaroslav a maminka Vanda.

Pokud se chcete dočíst víc o Maxíkovi a jeho příběhu navštivte 
jeho facebookové stránky : Maxík-život s Kleefstra syndromem.


