Katarzyna Zabłotni jest córką dzielnicowego z Posterunku Policji w Choczewie (powiat
wejherowski). Dziewczynka urodziła się 17.06.2008r z widocznym rozszczepem wargi i
podniebienia. Po przejściu szeregu badań diagnostycznych okazało się że, posiada zespół wad
wrodzonych, który został zdiagnozowany jako mozaikowy zespół Patou.

Kasia urodziła się w dniu 17.06.2008r z widocznym rozszczepem wargi i podniebienia. Po
przejściu szeregu badań diagnostycznych okazało się że, posiada zespół wad
wrodzonych, który został zdiagnozowany jako mozaikowy zespół Patou. Choroba ta
objawia się szeregiem wad, między innymi: wspomniany rozszczep wargi i podniebienia,
chorobami nerek (kamica moczowo-nerkowa, zwapnienia nerek, ropienie), niedoczynność
tarczycy, niedosłuch, wady układu kostnego rąk i nóg, choroby układu trawiennego (jelita
grubego) oraz ogólnym opóźnieniem rozwoju psycho -motorycznego (pomimo 2,5 roczku
jeszcze samodzielnie nie chodzi, wypowiada pojedyncze sylaby). W maju 2009 r., w
Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przeszła pierwszą, a w kwietniu 2010 r drugą
operację zszycia podniebienia, po których poprawił się jej słuch na tyle, że
prawdopodobnie nie będzie wymagała zaopatrzenia w aparaty słuchowe ( trwa dalsza
diagnostyka słuchu). Przez cały czas jest pod opieką specjalistycznych poradni:
nefrologicznej, endokrynologicznej, gastroenterologicznej, ortodontycznej i chirurgicznej.
Prowadzona jest intensywna rehabilitacja słuchu i mowy, wczesnego wsparcia
psychologicznego oraz ruchowa. Dzięki tym zabiegom zaczęła wypowiadać tak
oczekiwane przez nas rodziców słowa, jak: „mama i papa”, zaczęła chodzić trzymana za
rączki i żywimy nadzieję, że zacznie normalnie funkcjonować jak zdrowe dzieci w jej
wieku. Częste wyjazdy na konsultacje lekarskie oraz rehabilitacje pochłaniają znaczną
część naszego domowego budżetu.

Zatem jeśli nie zaplanowałeś jeszcze komu chcesz przekazać swój 1% podatku Kasia czeka na Twoje wsparcie, które może przyczynić się do poprawienia stanu
zdrowia.
Katarzyna jest podopieczną Fundacji Dzieciom”Zdążyć z Pomocą”, ul. Łomiańska 5 01685 Warszawa. Wszelką ewentualną pomoc proszę przekazać na konto Fundacji, nr
rachunku bankowego:

41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
z dopiskiem 10248 Zabłotni Katarzyna Helena- darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.
Aby przekazać 1% podatku, wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać:
Nr KRS: 0000037904
10248 Zabłotni Katarzyna Helena - w polu „Informacje uzupełniające”
Dane kontaktowe do rodziców Kasi: krzys6207@wp.pl

