
Život v ohrožení = maturita na okraji zájmu... a přitom stačí tak málo
Jmenuju se Eda a studuji 4. ročník obor IT (SPŠE a VOŠ Pardubice). Místo, abych věnoval všechen svůj čas přípravě 
k maturitě nebo nacvičování programu na maturitní ples, bojuji o záchranu života své maminky.

Žiju v malé rodině společně s maminkou a mladší sestřičkou. Před 3lety maminka onemocněla rakovinou plic  
(ačkoliv nikdy nekouřila) a od té doby žijeme mezi nadějí a zoufalstvím. Naposledy jsme teď na začátku ledna  
vyslechli strašlivou předpověď: 3 - 6 měsíců života, pokud nezabere další léčba.

Problémem je, že navrhovaná kombinovaná léčba není v plném rozsahu hrazena pojišťovnou, a my už  
nemáme - po 3 letech, kdy je maminka v invalidním důchodu - žádné finanční rezervy. Maminka musí nutně  
absolvovat 4 - 6 měsíční léčbu navrhovanou lékařským konziliem Fakultní nemocnice Na Bulovce. Jeden z léků  
bojující s matčiným autoimunitním onemocněním nebyl pojišťovnou schválen, a ačkoliv se lékaři budou proti  
tomuto rozhodnutí odvolávat, hrozí vážné nebezpečí z prodlení. Jedinou možností, jak vše urychlit je naše  
spoluúčast. Lék stojí 46 300 Kč měšíčně.

Založil jsem transparentní účet (číslo účtu: 232947340/0600), a požádal své přátelé o výpomoc. Vybraný obnos však 
zatím nestačí ani na první měsíc léčby. 

(Transparentní účet: https://transparentniucty.moneta.cz/homepage?accountNumber=232947340)

V nejvyšším zoufalství se obracím na vás, své spolužáky, na vaše rodiče, na učitele a jejich přátele s prosbou  
o pomoc v naší těžké životní situaci. Věřili jsme do poslední chvíle a vyčerpali už všechny možnosti.

Střípky z lékařské dokumentace
• 44letá pacientka, nekuřačka, autoimunitní onemocnění, karcinom plíce  

s metastázami
• Chemoterapeutické možnosti jsou výrazně omezeny pro intoleranci  

některých jejich složek. Radioterapie a imunoterapie kontraindikovány 
pro aktivní autoimunitní onemocnění. Vzhledem k výše uvedeným faktům 
jsou standardní dostupné možnosti léčby u takto mladé pacientky téměř  
vyčerpány.

• Navrhovaná kombinovaná terapie prokázala účinnost a bezpečnost  
v klinické studii fáze 3 a byla u nás v minulosti dostupná cestou  
sponzorského programu výrobce. Léčba byla schválena Evropskou lékovou  
agenturou a je indikována u pacientů s lokálně pokročilým metastazujícím  
karcinomem plic.

Vyjádření předsedy Žákovského parlamentu SPŠE a VOŠ Pardubice M. Doležala

„V dnešní době se onemocnění rakovinou vyskytuje čím dál tím víc a léčba není bohužel vždy snadná. U maminky  
našeho spolužáka došlo k velkým životním komplikacím. Myslím, že nastala chvíle, kdy můžeme nejen pomoci, ale ukázat  
i naši soudržnost, skutečnost, že nebudeme jen lhostejně přihlížet, když máme možnost pomoci teď, na místě,  
konkrétnímu člověku. Bude to možná i pro nás ostatní povzbuzením i nadějí, že v případném podobném problé-
mu nezůstaneme sami. Zastanou se nás naši spolužáci i učitelé. Já sám cítím hlubokou vděčnost za to, že mohu žít 
bez podobných starostí. Každý z nás, kdo má to privilegium zdraví a šťastného života a může pomoci, ten by měl  
pomáhat. A naopak ten z nás, kdo by se, nedej Bože, dostal do podobné situace, bude vidět, že není sám, ale že se za něj 
škola postaví a v takto těžké situaci mu pomůže. Co my víme, co s námi osud zamýšlí? My, žáci SPŠE a VOŠ, jsme se 
rozhodli pomoci.“



Vedení SPŠE a VOŠ Pardubice společně s žákovským parlamentem 
školy vyhlašuje sbírku na podporu léčby maminky žáka 4. ročníku

Zapojte se s námi do naší sbírky a ukažte, že vám osud potřebného člověk není lhostejný. Přispět můžete libovolnou 
částkou (viz níže), věřte, že jakákoliv pomoc udělá mnoho. Spočítali jsme, že ideální cílová částka by byla 180 000 Kč. 
Může se to zdát hodně, ale naše školní rodina je velká, plná skvělých a soucitných lidí. Pojďme společně dosáhnout 
cíle a pomoci tam, kde to má smysl.

Jak můžete přispět?

PŘIPOJTE SE KE ŠKOLNÍ SBÍRCE

ZAŠLETE PŘÍSPĚVEK NA TRANSPARENTNÍ ÚČET

V období od 15. ledna do 30. ledna 2020 proběhne na škole sbírka, vybrané peníze zašleme hromadně na  
transparentní účet.

Pro žáky
Neexistuje žádná špatná částka, jakákoliv pomoc je vítána. Pro školní sbírku vybírejte příspěvky za CELOU třídu,  
pokladník nebo předseda či předsedkyně třídy potom vybrané peníze zanese hospodářce školy paní Kosové.  
Nejpozději však 30. ledna 2020!

Pro zaměstnance
Zaměstnanci školy  mohou ke sbírce přispět u hospodářky školy.

180 000 Kč

Přispět můžete kdykoliv (i mimo školní sbírku), a to přostřednictvím příspěvku na transparentní účet. 

0 Kč

https://transparentniucty.moneta.cz/homepage?accountNumber=232947340
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