POSTAW Z NAMI ZOSIĘ NA NÓŻKI
Na drodze do prostych marzeń staje czasem przeszkoda, z którą sami nie damy sobie rady. Gdy
spodziewacie się dziecka, wyobrażacie sobie, jak z każdym dniem staje się ono coraz bardziej
samodzielne. Jak zdobywa nowe umiejętności. Wbiega z dziecięcą radością o poranku do Waszego
łóżka. Planujecie czas, gdy nauczycie je jeździć na rowerze, będziecie odprowadzać do szkoły…
My nasze wyobrażenia musieliśmy zweryfikować już w czasie trwania ciąży. W sierpniu 2016 roku
(czyli w 21. tygodniu ciąży), badanie USG uwidoczniło nieprawidłową budowę nóżek jednego z
naszych bliźniąt –Zosi. Każda kolejna wizyta w gabinecie lekarskim wiązała się z nowymi nadziejami,
często niestety burzonymi. Po drodze spotkało nas wiele rozczarowań: odwlekano diagnozę i nie
zawsze udzielano nam rzetelnej informacji o stanie zdrowia naszej córki.
W 23. tygodniu ciąży wykonane zostało kolejne badanie USG, które wykazało te samenie
prawidłowości – brak kości strzałkowych w obu nóżkach, zniekształcona kość piszczelowa oraz
deformacje stóp...nasze obawy zostały potwierdzone.
Miesiąc później -ponowne badanie prenatalne nie pozostawiło już cienia wątpliwości- nasza córka
urodzi się ze zdeformowanymi kończynami dolnymi.
8.12.2016 to czas narodzin naszych dwóch Skarbów.
Najszczęśliwszy dzień w naszym życiu. Jest to także początek
starań o sprawne życie dla Zosi. Jeździliśmy po całej Polsce w
poszukiwaniu najlepszej opieki medycznej i wsparcia w
rehabilitacji.

Dzięki naszej determinacji, napędzanej miłością do córki,
zdołaliśmy dotrzeć do lekarza światowej klasy. Dr Dror Paley jest ortopedą, twórcą wielu
innowacyjnych metod leczenia operacyjnego m. in. takich wad układu kostnego, z jakimi urodziła się
Zosia. Do uzyskania funkcjonujących prawidłowo nóżek, u naszego dziecka konieczne jest
przeprowadzenie zabiegu rekonstrukcji stóp zwanego SUPERANKLE – wielogodzinnej, wieloetapowej
operacji. Ponadto, niezbędne jest zastosowanie BIAŁKA MORFOGENETYCZNEGO (BMP), terapii,
niestety, niedostępnej w naszym kraju.

Czy zatem w sprawie naszej córki pozostało nam pogodzić się z losem? Czy nigdy nie wpadnie w
nasze ramiona, biegnąc ku nam z radosnym uśmiechem? Od spełniania tego tak prostego marzenia
dzieli nas Ocean Atlantycki i ponad 160 000 dolarów. Centrum Medyczne St. Mary’s na Florydzie z
działającym tam The Paley Institute to wielka szansa na uzyskanie pełnej sprawności fizycznej przez
nasze dziecko. Dysponuje najnowocześniejszym sprzętem i przede wszystkim doświadczonym
personelem, specjalizującym się w dziecięcej chirurgii ortopedycznej. Wada Zosi jest złożona - tak
znacznie zmieniona budowa kości nóg, wymaga operacji naprawczej prowadzonej przez
profesjonalny zespół, obyty z podobnymi przypadkami.

By nasza córcia mogła chodzić, musimy się spieszyć. NAJWIĘKSZE SZANSE NA POWODZENIE MA
OPERACJA PRZEPROWADZONA MIĘDZY 18. a 24. MIESIĄCEM ŻYCIA (czyli między czerwcem a
grudniem 2018 roku). Każdy miesiąc zwłoki jest dla nas jak wyrok. Walka o zdrowie naszej córeczki to
walka z czasem. NIE POZWÓLCIE NAM JEJ PRZEGRAĆ. Jeśli do momentu drugich urodzin Zosi nie
zdołamy zebrać 161 933,55 USD, nasza córka może bezpowrotnie stracić szansę na normalne
chodzenie. Tylko z Waszym wsparciem finansowym Zosia może STANĄĆ NA NOGI. Prosimy Was,
dajcie szansę Zosi na samodzielne kroczenie w przyszłość. Na znalezienie własnej ścieżki, którą będzie
mądrze podążać. Bo „Zofia” znaczy „mądrość”…
Darowizny można przekazywać na rzecz fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą” 42 2490 0005 0000
4600 7549 3994 wpisując w tytule “31298 Biecek Zofia – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia”
Wszystkim Wam, ludziom z wielkim sercem, z góry dziękujemy za okazane wsparcie i pomoc.
Jeżeli chcieliby Państwo z nami porozmawiać - to jesteśmy dostępni pod numerem telefonu: 882 074
283, oraz adresami email: mama@zosiabiecek.pl; tata@zosiabiecek.pl. Więcej informacji o Zosi
znajduje się na www.zosiabiecek.pl ; www.fb.com/zosiabiecek
Krótkie podsumowanie:
Data urodzenia: 08.12.2016
Wada: bilateral fibular hemimelia (obustronny brak kości strzałkowych, szczątkowe stopy,
niedorozwój podudzi)
Operacja: SUPERANKLE z wykorzystaniem białka morfogenetycznego kości (BMP)
Termin: pomiędzy 06.2018 a 12.2018
Miejsce: USA, Floryda, The Paley Institute Centrum Medyczne St. Mary’s
Koszt: 161 933,55 USD

