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Poznaj moją historię:
Jestem Anielka i jestem wcześniakiem. Mam wady serduszka, prawdopodobnie autyzm oraz dużą wadę wzroku.

Jestem Anielka, urodziłam się w 30. tygodniu ciąży. Poród przyszedł nagle, mamusia miała łożysko przodujące i

doszło do krwotoku i lekarze musieli mnie bardzo szybko wyjąć z brzuszka. Moja waga była dosyć mała, bo 1150 g

i miałam duże problemy z oddychaniem, dlatego szybko zabrali mnie do innego szpitala na intensywną terapię i

podłączyli pod respirator, który teraz daje o sobie we znaki przez mój opóźniony rozwój. Miałam również parę

razy przetaczaną krew oraz karmili mnie pozajelitowo, a wcześniej dożylnie. Przeszłam martwicze zapaleniem jelit

i spędziłam ponad 40 dni na intensywnej terapii. Po wyjściu ze szpitala po paru miesiącach stwierdzono u mnie

wady serca wrodzone. Przeszłam też bakteryjne zapalenie opon mózgowych gdy miałam pół roku. Już wtedy

zaczęły się problemy z moim rozwojem... Do tej pory nic nie mówię, nie chodzę i nie umiem zbytnio gaworzyć, nie

reaguję w ogóle na imię i prawdopodobnie cierpię na autyzm. Potrzeba mi stałej rehabilitacji, logopedy,

psychologa oraz integracji sensorycznej, ale w ośrodku rehabilitacji brakuje ludzi do pracy oraz terminów. Moja

mama oprócz mnie ma jeszcze trójkę dzieci. Mam młodszego brata i nie mamy jak go zostawić, bym mogła

uczestniczyć w rehabilitacji wtedy kiedy czasem znajdzie się wolne miejsce. Pieniążków również nam nie starcza

na prywatną rehabilitację, tylko na życie codzienne. Wychowujemy się sami, bez tatusia, więc mama jakoś musi

dawać sama radę. Ostatnio stwierdzono również u mnie dużą wadę wzroku ponad plus 6,5 i w związku z tym

noszę okularki. Niedługo wybieramy się do szpitala na parę dni, by przeprowadzić więcej badań w sprawie mojego

rozwoju. Niestety terminy na każde badania są dosyć odległe, a prywatnie niestety, ale mamusia sobie nie może na

to pozwolić.
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