
 

Prosím o pomoc, byť bližšie k novým pľúcam. 

Trpím veľmi vzácnou, zákernou a nevyliečiteľnou chorobou pľúc : pľúcnou 
artériovou hypertenziou. 

Volám sa  Jenifer, mám 17 rokov. Som  teenager, ale už beriem kopu  liekov. K tomu mám infúznu 
pumpu, ktorá mi dodáva liek, ktorý potrebujem 24 hodín denne.Je to choroba, ktorá postihuje plúca aj 
srdce. Taktiež potrebujem kyslík, bez ktorého je pre mňa ťažké prejsť z izby do izby. Ako hovorím, táto 
choroba ma obrala naozaj o všetko. No je tu jedno riešenie, a to je transplantácia pľúc, ktorá by ma vo 
veľkej časti zbavila všetkých týchto problémov.Som v predtransplantačnom programe, kde ma 
pripravujú na transplantáciu. Vychovávajú  ma starí rodičia, ktorý by ma chceli sprevádzať do Prahy, 
kde sa transplantácia má uskutočniť, ale musia si plaťiť ubytovanie a cestu. Veľmi by nám pomohla 
vaša pomoc, aby mohli byť pri mne, ked ich budem najviac potrebovať. To je moje jediné prianie. Aby 
sa všetko vrátilo do normálu, a aby som celý život nemusela preležať v posteli s bolesťami. Vopred 
vám všetkým ktorý sa rozhodnú mi pomôcť Ďakujem. 
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Segítséget kérek, hogy közelebb legyek az új tüdőhöz. 

A nevem Jenifer, 17 éves vagyok. Egy nagyon ritka, alattomos és gyógyíthatatlan 

tüdőbetegségben szenvedek: pulmonalis artériás hipertóniában. 

Tinédzser vagyok, de már rengeteg gyógyszert szedek. Ezen kívül van egy infúziós 

pumpám, ami a nap 24 órájában adagolja a szükséges gyógyszert. Ez a betegség, a 

tüdőt és a szívet egyaránt érinti. Oxigénre is szükségem van, ami nélkül nehezen 

tudok mozogni. Ez a betegség szinte mindentől megfosztott. Van egy megoldás, ez 

a tüdő transzplantáció, ami nagymértékben mentesítene ezektől a problémáktól, a 

transzplantáció előtti programban vagyok, ahol felkészítenek a transzplantációra. A 

nagyszüleim nevelnek, szeretnének elkísérni Prágába, ahol a transzplantációra 

kerül sor, de fizetniük kell a szállást és az utazást. Nagyra értékelnénk a segítséget, 

hogy ott tudjanak lenni, amikor a legnagyobb szükségem van rájuk. Ez az egyetlen 

kívánságom. Hogy minden visszaálljon a régi kerékvágásba, és ne kelljen életem 

hátralévő részét ágyhoz kötve töltenem. Előre is köszönöm mindenkinek, aki úgy 

dönt, hogy segít nekem. 
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