Drodzy rodzice dzieci z wrodzonymi wadami serca!
Nasze dzieci to mali bohaterowie. Bohaterowie, ktorzy często
nawet nie zdają sobie sprawy z tego, jakim wspaniałym
dowodem na sens życia jest ich wola walki i wytrwałość.
Często radzą sobie z cierpieniem lepiej niż ich rodzice. Kiedy
wychodzą ze szpitala szybko zapominają o bólu i żyją jak ich
rówieśnicy. Czasem jednak zastanawiamy się, w jaki sposób
wytłumaczyć im kolejny pobyt w szpitalu, kolejne zabiegi
i kontrole. Sami czujemy się zagubieni wstępując w progi
szpitala.
Kolorowanka o serduszku Zosi pomaga dzieciom zrozumieć
i uporządkować rzeczywistość szpitalną. Pokazuje kolejność
wydarzeń i ich pozytywne zakończenie, które z pewnością
nastąpi. Starajmy się dzieciom tłumaczyć i oswajać również
trudne chwile w ich życiu, ponieważ największy lęk w człowieku
- także tym najmniejszym - budzi niewiadoma.
Monika Bystrzyńska
Lux Cordis asbl

Stowarzyszenie Lux Cordis a.s.b.l. zostało założone przez osoby od wielu lat
pomagające dzieciom z wadami serca oraz dzieciom chorym i ubogim z Polski.
Nasze cele to:
- pomoc mieszkającym w Polsce dzieciom z wadami serca, dzieciom chorym,
niepełnosprawnym i potrzebującym,
- informowanie o wadach serca, możliwościach diagnozowania i leczenia dzieci
chorych oraz problemach je dotykających,
- włączanie się w działania w dziedzinie opieki zdrowotnej, edukacji i ochrony
dzieci chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących.
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Zosia z mamą są w gabinecie lekarskim. Pan doktor
dokładnie bada dziewczynkę. Długo osłuchuje jej
serduszko. Mówi, że trzeba je naprawić. Najbliższe dni
Zosia spędzi w szpitalu.
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Wszyscy są tu dla niej bardzo serdeczni. Już po chwili
Zosia leży w dużym, wygodnym łóżeczku. Wokół widzi
inne dzieci. Stara się do nich uśmiechać. Mocno tuli
ukochanego misia. Oboje są bardzo dzielni.
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Do pokoju często przychodzą miłe panie pielęgniarki.
Zosia najbardziej lubi panią Krysię. Ona jest zawsze
uśmiechnięta i stara się nie sprawiać dzieciom bólu.
Niestety, nie zawsze jest to możliwe. Zosia nie lubi
pobierania krwi. Pani Krysia zaciska opaskę na jej rączce
i wkłuwa igłę.
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Teraz przyszedł czas na wizytę u dziwnego fotografa.
W ciemnym pokoju znajduje się specjalny aparat do
zdjęć. To jest rentgen. Na zdjęciu nie ma uśmiechniętej
buzi Zosi, ale widać na nim wszystko co ma ona w środku.
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Pielęgniarka budzi Zosię bardzo wcześnie rano i daje jej
lekarstwa. Mama myje córeczkę dokładnie specjalnym
mydłem i ubiera jej dużą koszulkę. Miś też ma podobną.
Chociaż dziewczynka jest głodna nie dostaje śniadania
razem z innymi dziećmi. Nie wolno jej też pić.
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Zosię odwiedza dziwnie ubrany pan doktor. Ma na twarzy
maseczkę, a na głowie śmieszny czepek. To pan chirurg.
Właśnie on będzie dzisiaj naprawiał serduszko Zosi.
Chociaż wygląda tajemniczo, jego uśmiechnięte oczy
budzą sympatię. Temu panu można zaufać.
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Chwilę później Zosia zostaje przeniesiona na łóżko na
kółkach i jedzie długim korytarzem. Przejażdżka wydaje
się jej bardzo przyjemna. Próbuje rozglądać się wokoło,
ale kręci się jej w głowie.
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Nad Zosią pochyla się uśmiechnięta pani anestezjolog.
To ona obiecała dziewczynce, że wyśle ją do krainy snów
na całe przedpołudnie. Zosia zupełnie się nie boi. Gdy
pani doktor nakłada jej maseczkę, oddycha głęboko.
Czuje, że oczy się jej same zamykają.
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Podczas operacji Zosia nic nie czuje. Jest właśnie na
spotkaniu z Kubusiem Puchatkiem. Wokół pląsają
Tygrysek, Królik i Prosiaczek. Wyjadają razem
przepyszny miód z baryłek. Nad snem Zosi czuwa
sympatyczna pani anestezjolog.
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Pobudka nie jest już taka miła. Zosia czuje, że nie może
się ruszyć. Do jej ciała przyczepionych jest dużo elektrod.
Na buzi ma aparat z tlenem, a do rączki podłączoną
kroplówkę. Wszędzie słyszy dzwonki. Po chwili znów
zapada w sen.
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Gdy ponownie się budzi, są przy niej mama i tata. Starają
się namówić Zosię do jedzenia. Niestety, nic jej nie
smakuje. Nie ma nawet ochoty na ulubiony jogurt. Ciągle
trochę dziwnie się czuje. Widzi jednak, że już coraz mniej
urządzeń ma podłączonych do ciała.
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Zosia może już siadać w łóżku. Teraz chętnie bawi się
z mamą i dziećmi z pokoju. Na ścianie wisi piękna laurka.
To od koleżanek z przedszkola, które bardzo za nią
tęsknią. Ona też o nich myśli i o zabawach z nim.
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Pan doktor ogląda serduszko Zosi na telewizorku.
Uśmiecha się. Nie ma obaw serce dziewczynki jest
naprawione i Zosia może wracać do domu. Pielęgniarki
proszą, żeby o nich nie zapomniała i czasem je
odwiedziła. Może podczas wizyt kontrolnych?
13

Zosia razem z misiem biegnie szpitalnym korytarzem.
Chce koniecznie pożegnać się z dziećmi ze swego
pokoju. Mama w tym czasie pakuje wszystkie rzeczy
dziewczynki. Laurkę od przyjaciół i swoje rysunki Zosia
chce zostawić na pamiątkę w szpitalu, żeby innym też
było weselej.
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W domu czeka na nią stęskniona rodzina. Tata, siostra,
dziadkowie, cała gromadka wujostwa i dzieci. Wszyscy
cieszą się z powrotu Zosi. Przynieśli jej też dużo
prezentów. Dziewczynka jest bardzo szczęśliwa.
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Zosia z dumą pokazuje kreseczkę na swojej piersi. Miś
nie chce być gorszy. Jego serce też bije jak dzwon. Oboje
proszą mamę, aby to wszystko opisała, a dziadka, by to
narysował. To dla innych małych pacjentów, którzy chcą
być dzielni i szczęśliwi jak Zosia i jej miś.
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LUBLIN
Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca “Cor Infantis”
20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 24, tel./fax: (81) 533 73 55, kom. 603 867 422,
www.corinfantis.org , fundacja@corinfantis.org

ŁÓDŹ
Fundacja Rozwoju Kardiologii i Kardiochirurgii Wad Wrodzonych Serca
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi “MAMY SERCE”
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289,
Kontakt: Ewa Leszczyńska-Kasprzyk, tel. 601 268214, e-mail: eva.leszczynska@wp.pl
Krystyna Kornacka-Kopala, tel. 607 370142, e-mail: kkkornacka@wp.pl

POZNAŃ
Stowarzyszenie “Nasze Serce” przy Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej AM
w Poznaniu
60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33, tel. (61) 849 14 79, tel./fax: (61) 866 91 30
www.nasze-serce.org , kardioch@poczta.onet.pl

OLSZTYN
Fundacja na Rzecz Dzieci z Chorobami i Wadami Serca „Serduszko”
ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel. 518-203-300
www.fundacjaserduszko.pl, e-mail: info@fundacjaserduszko.pl

WARSZAWA
Fundacja “MAM SERCE”
02-661 Warszawa, ul. Wita Stwosza 12, tel. (22) 843 05 35, kom. 500 404 686
www.mam-serce.pl, joanna.kostecka@mam-serce.org

WARSZAWA
Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
02-536 Warszawa, ul. Narbutta 27 lok. 1, tel. (22) 848 07 60, kom. 605 882 082
www.sercedziecka.org.pl , fundacja@sercedziecka.org.pl

ZABRZE
Fundacja Przyjaciół Dzieci z Chorobami Serca przy Oddziale Klinicznym
Kardiologii Dziecięcej Śląskiego Centrum Chorób Serca;
41-800 Zabrze, ul. Wolności 345a,adres do korespondencji: 41-800 Zabrze,
ul.Szpitalna 2, tel./fax: (32) 271 34 01, www.sercedziecka.pl , info@sercedziecka.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289, www.kardiologia-prenatalna.org.pl
Celem stowarzyszenia jest propagowanie badań kardiologicznych u płodu:
wykrywania, diagnozowania, monitorowania i terapii płodu celem stworzenia
optymalnych warunków dla życia pourodzeniowego noworodka.
Diagnostyka ultrasonograficzna przeprowadzona w trakcie trwania ciązy pozwala na
wczesne wykrycie wielu wad wrodzonych płodu. Umożliwia to jak najszybsze
rozpoczęcie leczenia noworodka, a w wybranych przypadkach także płodu.

LUX CORDIS asbl

© Lux Cordis asbl
Rysunki: Krzysztof Pawłowski
Realizacja: Małgorzata Pawłowska
Druk: DROGOWIEC-PL Sp. z o.o.
ul. Sienna 2; PL 25-950 Kielce
ISBN 978-99959-675-1-2

