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Za život vnoučat poděkoval kaplí, kde se každoročně konají bohoslužby
Předčasně narozených dětí přibývá. Za jejich život mohou rodiče každý rok
poděkovat při bohoslužbě v kapli
Jihlava – Je to deset let, co se Miroslavu Perničkovi narodila předčasně vnoučátka
Vendulka a Mireček. V Brně si potom dvojčátka musela svůj život doslova vybojovat.
Když byly děti převezeny z nemocnice do Brna, obával se Pernička toho nejhoršího.
Proto se rozhodl, že když to dobře dopadne, postaví kapličku. Svůj slib splnil a
kapličku Ke cti Panny Marie v Antonínově Dole, místní části Jihlavy, vlastníma
rukama s pomocí svých kamarádů postavil.
Kaplička je dobře vidět ze silnice, která spojuje Havlíčkův Brod a Jihlavu.
Každý rokem se zde konají bohoslužby za děti do dlaně.
PRIMÁŘKA U ZRODU
Tento čtvrtek 17. listopadu ku příležitosti Celosvětového dne nedonošených dětí
přišla ke kapličce zhruba stovka posluchačů. Mši sloužil otec Siard ze želivského
premonstrátského kláštera, hudební doprovod a zpěv byly v režii uskupení Výbuch.
„Historie bohoslužby u Antonínova Dolu se začala psát před šesti lety. U jejího zrodu
stála primářka dětského oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod Magdalena ChvílováWeberová, která samozřejmě nechyběla ani na letošní mši,“ uvedla Aneta Slavíková,
mluvčí Oblastní charity Havlíčkův Brod. Bohoslužba, na jejímž pořádání se
společně podílí havlíčkobrodská nemocnice s Oblastní charitou Havlíčkův
Brod, byla dokonce inspirací i pro další místa v České republice, která tuto
tradici později také zavedla.
Během posledních tří desítek let se krystalizuje skupina rodin, která vychovává dítě,
jež při narození váží pod 2 500 gramů, má různý stupeň nezralosti, s čímž souvisí
nejrůznější možné obtíže. Jde o skupinu malých pacientů, která má své specifické
zdravotní, psychické, ale i výchovné problémy. „Když se narodila naše dvojčátka,
vážila jenom něco málo přes jeden kilogram. Více než dva měsíce musela být v
nemocnici, jezdila jsem za nimi a věnovala se jim. Po příjezdu domů jsem s nimi
hodně cvičila a dodržovala různé postupy, aby to na dětem nezanechalo žádné
stopy. I když úplně vyhráno nemáme, tak jsou naše děti zdravé a spokojené. A to je
nejdůležitější,“ svěřila se jedna z maminek dnes už čtyřletých dvojčátek.
Počet přežívajících miminek do dlaně rostě. V současné době jde o více než osm
procent dětí nízké porodní hmotnosti. Problém nemocného nebo nedonošeného
novorozence je problémem více než 10 tisíc rodin ročně. Situace je obdobná v celé
Evropě i ve světě – ročně se rodí kolem 16 milionů nedonošených dětí. „Proto byl 17.
listopad vyhlášen celosvětovým Dnem předčasně narozených dětí. K dětem do dlaně
patří rodiče, kteří byli při předčasném porotu dítěte psychicky traumatizováni. Pro
rodiče je péče o tyto děti intenzivní a mnohaletá,“ dodala Slavíková.

