Labdarības akcija notiek sadarbojoties Bērnu
Paliatīvās aprūpes biedrībai un Apotheka aptieku
tīklam visā Latvijā.
Arī Tu vari atbalstīt akciju:
• ziedojot līdzekļus ziedojuma kastītēs visās 100
Apotheka aptiekās Latvijā;
• ziedojot līdzekļus Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības
mājaslapā www.palliative.lv ;
• ar pārskaitījumu Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības
bankas kontā – rekvizīti: Bērnu paliatīvās aprūpes
biedrība, Reģ. No. 40008033071, a/s Swedbank, konta
numurs: LV89HABA0551031987269
Visi ziedojumi tiks izmantoti smagi slimu bērnu
paliatīvās aprūpes mājās nodrošināšanai.
Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība sadarbībā ar Bērnu
klīniskās universitātes slimnīcās Paliatīvās aprūpes dienestu
nodrošina nepārtrauktu, visaptverošu palīdzību ģimenēm,
kurās ir neizārstējami slimi bērni. Biedrības speciālisti sniedz
medicīniska, psiholoģiska, garīga un sociāla rakstura
konsultācijas bērniem un viņu tuviniekiem, lai mazuļi, kas
sirgst ar progresējošām, smagām neiroloģiskām,
ģenētiskām, onkoloģiskām un cita veida saslimšanām, arī
slimības smagākajos brīžos varētu uzturēties mājās, būt
kopā ar vecākiem, brālīšiem un māsiņām, un vienlaikus
saņemt nepieciešamo aprūpi.
Kopā mēs varam padarīt šo pasauli mazliet labāku!

www.palliative.lv
aptiekas.apotheka.lv

Dāvā iespēju

dzīvot
mājās,

nevis slimnīcā!

Pateicoties Tev, Ērika, Ralfs, Šarlīne un vairāk nekā 170 citi
smagi slimi bērni var būt mājās ar saviem mīļajiem,
nevis gulēt slimnīcā!

100 vietas labiem darbiem

Ērika, 18 gadi
Lai arī mana ikdiena paiet guļot gultā, man
ļoti patīk kopā ar brāli pērļot un darināt
rotas. 2015. gadā mākslas galerijā “Putti”,
sadarbībā ar Agitu Putāni un Elitu
Platmalnieci, notika manu rotu izstāde
"Pērļu mirdzumā" .
Esmu priecīga, ka smagās saslimšanas dēļ
man nav jāatrodas slimnīcā, bet varu
dzīvot mājās kopā ar saviem vecākiem un
brāli, jo, pateicoties ziedotājiem, man ir
plaušu ventilācijas aparāts, savukārt Bērnu
Paliatīvās aprūpes komanda spēj mani
regulāri apciemot pat mājās Alūksnē.

Ralfs, 4 gadi,
Kad piedzimu, ārsti man noteica smagu
diagnozi un nedeva nekādu cerību
atveseļoties.
Pateicoties ziedotāju un Bērnu
Paliatīvās biedrības atbalstam, man
tagad ir speciāla barošanas sistēma un
regulārs speciālistu atbalsts. Esmu
iemācījies runāt, braukt ar velosipēdu un
esmu aktīvākais bērns bērnudārzā.
Gribu visiem novēlēt – nekad
nepadoties, bet, par spīti visam, izdzīvot
un piepildīt savus sapņus!

Šarlīne, 4 gadi

Lauma, 13 gadi
Man ir reta, neizārstējama slimība, kura
mani „ piekalusi” gultai. Bez citu palīdzības nevaru neko. Tomēr esmu laimīga, jo
dzīvoju ģimenē, kura mani ļoti mīl. Man ir
mamma, tētis un māsas. Pateicoties
ziedotāju un Bērnu Paliatīvās aprūpes
atbalstam, varu dzīvot savās mājās, un
mana ģimene zina, kā man palīdzēt
grūtos mirkļos.
Domāju, ka esmu nākusi pasaulē ar
īpašu misiju – darīt to labāku. Es mācu
saviem tuvajiem pacietību, pazemību un pieticību. Mēs izbaudām
ik mirkli, kas mums pieder, jo neļaujam ciešanām un pārbaudījumiem „notriekt” mūs pie zemes.

Mani mīļie radiņi,
Man jau 4 gadiņi,
Esmu maza mīlulīte,
Mammas, tēta luteklīte.
Man ļoti patīk blēņoties, rotaļāties,
mācīties.
Tagad esmu spēka pilna un tikai
nedaudz cilvēku zina, cik smagus
pārbaudījumus
izcietu
smagās
saslimšanas dēļ. Pateicoties Paliatīvās
aprūpes biedrībai, lielāko daļu no šī laika
man bija iespēja būt mājās kopā ar mammu un tēti, nevis slimnīcas palātā. Nav vārdiem izsakāms, cik nozīmīgi tas ir. Paldies
Dievam par katru cilvēku, kas ir bijis un ir mums blakus!

Šie ir tikai daži no smagi slimu bērnu stāstiem.
Bet Latvijā tādu ir vairāk kā 170…

