
Milí učitelé, rodiče a přátelé školy.  

Chtěli bychom vám všem velice moc poděkovat za velikou podporu naši dcery Klárky, která 

prodělala nemoc Limbickou encefalitidu. Tato nemoc je velice nevyzpytatelná a prakticky 

přijde jako blesk z čistého nebe. Často se projevuje poruchami chování, agresivitou, ztrátou 

krátkodobé paměti, nespavosti a epileptickými záchvaty. Jak to bylo ostatně i u nás. Je to 

autoimunitni onemocnění. V těle se vytvoří špatné bílé krvinky, které bojují proti imunitě těla. 

Může to být způsobeno i nadorovým onemocněním, ale to se u nás napotvrdilo. Na den 22. 

července nikdy nezapomeneme. Jela jsem s Klárkou k její praktické lékařce  a stěžovala si na 

její nezvladatelné chovaní. Ta nás poslala do Baťovi nemocnice ve Zlíně, kde nám řekli ,že je 

Klárka "zfetovaná". Udělali ji toxikologické testy, které byly jak jinak než negativni. Zde 

zůstala hospitalizovaná do pondělí 25.července,kdy jsem požádala o okamžitý převoz do 

Brna, zdůvodu nedostatečné péče. Byla převezena na psychiatrickou kliniku v Bohunicích. Na 

tuto zkušenost nevzpomínáme v dobrém, ale paní doktorka z léčebny nám moc pomohla a 

domluvila nám veškeré vyšetření na Dětské fakultní nemocnici - infekčni oddělení. Tady jsme 

i zůstali. Přesně 106 dni. Jakmile jsme s Klárkou 27.července přijeli ihned se nás ujali a 

během dvou hodin jsme se konečně dozvěděli co se s Klarkou ději. První měsíc  Klárka 

bojovala o život. Dokonce to došlo do takové fáze, že bylo nutné stravu podávat uměle (přes 

nos do žaludku).Veškeré léky (chemoterapii) co jí podávali její tělo nepřijalo tak jak 

předpokládali, ale pořád měli hodně možností. Jezdili jsme za Klárkou každý druhý den. 

Nakonec jsme se rozhodli, že půjdu od 1.září za Klárkou do nemocnice, kde jsem s ní byla až 

do propuštění domů. Po měsíci a půl doktoři požádali pojištovnu o zahájení biologické léčby a 

již po prvním podání jsme začali pozorovat změny k lepšímu. Klárka se učila znovu jíst, pít, 

sedět a chodit. Ale snad nejtěžší  bylo ji naučit se správně chovat k lidem. To vše trvalo měsíc 

a půl a chtělo to opravdu velkou dávku trpělivosti a každodenní péči o ni, ale všechno to 

krásně zvládla. Samozřejmě nemá  vše za sebou. Čekají ji ještě dvě dávky chemoterapie a 

nějaká vyšetření.  

  

Ještě vám všem jednou velice moc děkujeme za podporu a za obrázky od spolužáků. Protože 

nebylo nic hezčího než rozzářené oči Klárky při jejich prohlížení. 

 

Habrovanští 

 


