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Sdružení Dětem zdraví (Sdružení pro pomoc dětem trpícím alergickými a chronickými respiračními nemocemi) vzniklo v roce 1991.
Hlavním podnětem k jeho založení byly velmi dobré zdravotní výsledky a značně pozitivní ohlas na první zahraniční ozdravný pobyt
astmatických a alergických dětí ze severních Čech. Předsedou sdružení byl zvolen MUDr. Jan Jarolímek, CSc., emeritní docent
Fakulty dětského lékařství Karlovy univerzity. Posláním Sdružení se stalo postupně vytvořit široké společenství lidí ochotných a
schopných pomáhat chronicky nemocným dětem a přispívat ke zlepšení jejich zdravotního stavu i k ovlivňování prostředí, ve kterém žijí.
Jeho cílem je seznamovat širokou veřejnost s problematikou možného ovlivňování životního prostředí a tím i zdravotního stavu dětí a
vypracovávat návrhy na zlepšování podmínek života ohrožených dětí z nejhůře ekologicky postižených oblastí pobytem v oblastech
klimaticky vhodných.

Výlet lodí na ostrov Brač

Sdružení získává finanční prostředky na zabezpečování akcí a činností ze sponzorských darů i využívá státních dotací, kterými pak
pokrývá část nákladů na léčebné pobyty dětí - zbylou částku hradí jejich rodiče. Sdružení Dětem zdraví velmi úzce také spolupracuje
při realizaci jednotlivých pobytů s cestovními kancelářemi Sport S z Chomutova (Švýcarsko) a Fischer (Chorvatsko). Sdružení se snaží
vysílat k léčebným pobytům na základě doporučení lékaře vybrané děti se zmíněnou zdravotní indispozicí. V roce 1993 bylo
ustanoveno nové vedení, místopředsedkyní se stala MUDr. Magdaléna Havlíčková. V tomto roce je v termínu od 2. do 16. června pro
děti a mládež od 8 do 14 let připraven ozdravný pobyt v Chorvatsku, Stari Grad na ostrově Hvar (vhodné při léčbě pylové alergie a
kožní alergie - u psoriáz a dermatitidy) a v termínu od 26. července do 12. srpna pro děti a mládež od 9 do 17 let pobyt ve Švýcarsku,
Saas Almagell ve Walliských Alpách (vhodné pro bronchitiky a astmatiky). Lékaři zde využívají příznivých léčebných účinků pobytu v
přímořském a horském prostředí. Při pobytech se o děti starají vedle lékařů a zdravotního personálu i sportovní instruktoři, kteří pro ně
připravují speciální program. Vedle kondičního cvičení a turistiky mohou děti provozovat cyklistiku, míčové hry a také řadu netradičních
her a sportů, s nimiž se ve škole neseznámily. Výrazné zlepšení zdravotního stavu, umožňující snížit množství podávaných léků,
přetrvává i několik měsíců po návratu dětí domů, což samozřejmě představuje největší odměnu nejen pro celý zdravotnický tým, ale
také pro rodiče, kteří neváhají investovat do zdraví svých dětí. -rr-
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Sdružení Dětem zdraví nabízí poslední volná místa na 18denní ozdravný pobyt v termínu od 26. 7. do 12. 8. ve Walliských Alpách ve
Švýcarsku (vhodné pro děti od 9 do 17 let s alergickými a chronickými respiračními nemocemi). Na základě lékařského doporučení je
těmto dětem poskytována dotace. Cena pobytu činí 8 950 Kč či bez lékařského doporučení 13 150 Kč. Informace a přihlášky obdržíte
přímo u místopředsedkyně sdružení - MUDr. Magdalény Havlíčkové z alergologické ordinace v poliklinice "Parník" na
Černém Mostě, na tel.: 281 913 108.

 


