ORGANIZACE DEJME DĚTEM ŠANCI SPLNILA KLÁŘINO PŘÁNÍ
O ZLEPŠENÍ ZRAKU
Praha, 1. července 2013: Nezisková organizace DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. dnes oznámila, že díky úsilí celého
týmu se podařilo zajistit potřebnou oční operaci pro dvacetiletou Kláru z DD Tišnov, která trpěla silnou
krátkozrakostí. Její oční vada pro ni představovala velký hendikep, který jí znemožnil, aby se věnovala svému
oblíbenému sportu – běhání. Avšak díky velkorysému daru společnosti Cornea Lexum s.r.o., jež poskytla
organizaci dar na úhradu Klářiny operace, mohla Klára začátkem minulého týdne podstoupit na Evropské oční
klinice Lexum potřebná vyšetření i samotný operační zákrok.
„Klára byla vzornou pacientkou, i když operace byla poměrně náročná vzhledem k její vysoké krátkozrakosti
přes -11 dioptrií. Dnešní moderní postupy nám již naštěstí umožňují, že i klienti s takto vysokou vadou se
obejdou po laserové operaci zcela bez brýlí“ sdělil profesor Martin Filipec, hlavní lékařský ředitel Evropské
oční kliniky Lexum, který operaci provedl.
„DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. pomohlo Kláře v rámci projektu „Přál(a) bych si…“, v němž plní přání dětí ze
spolupracujících dětských domovů, která souvisí s přípravou dětí na budoucí povolání či další studium, se
smysluplným trávením volného času anebo se zakoupením léčebných pomůcek a úhradou lékařských zákroků,
které nehradí zdravotní pojišťovny“ řekla Monika Hrstková z organizace DEJME DĚTEM ŠANCI o.s..
„Do tohoto projektu byla zařazena i dvacetiletá Klára a mohla proto podstoupit potřebnou laserovou operaci
očí. Po samotném zákroku byla velmi šťastná a dojatá, neboť bez brýlí dříve prakticky nic neviděla ani na
blízko, ani na dálku. Již druhý den po zákroku viděla lépe nežli předtím s brýlemi!“ doplnila Hrstková.
Klára s vděčností děkuje nejen profesoru Filipcovi, který zákrok provedl, a personálu oční kliniky, ale také
organizaci DEJME DĚTEM ŠANCI o.s., která jí umožnila potřebnou operaci absolvovat a žít opět plnohodnotný
život bez omezení.
V příloze zasíláme ilustrační fotografii.
(Autor: Zbyněk Stavař z Evropské oční kliniky Lexum)
Pro více informací o organizaci DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. prosím navštivte www.dejmedetemsanci.cz.
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Poznámky pro redaktory:
DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.:
DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. poskytuje komplexní pomoc dětem z dětských domovů na území celé České republiky zejména při jejich
osamostatňování. Zároveň nabízí lidem možnost podpořit konkrétní dítě vyrůstající v dětském domově, které zájemce o podporu
něčím zaujme a to takovou formou, která je pro něj po lidské i finanční stránce přijatelná. V současné době má DEJME DĚTEM ŠANCI
o.s navázánu spolupráci s 27 dětskými domovy ve všech krajích České republiky a ve svých projektech má zařazeno k dnešnímu dni
212 dětí. Více informací a seznam dětí, kterým můžete pomoci, najdete na webových stránkách: www.dejmedetemsanci.cz . DEJME
DĚTEM ŠANCI o.s. je členem AVPO – Asociace veřejně prospěšných organizací, která sdružuje organizace, mezi jejichž hlavní priority
patří transparentnost a profesionalita při vykonávání své veřejně prospěšné činnosti.

