
 

JJeeżżeellii  mmoożżeecciiee  PPaańńssttwwoo  wweesspprrzzeećć  ffiinnaannssoowwoo  llee

pprroossiimmyy  oo  pprrzzeekkaazzaanniiee  ppiieenniięęddzzyy  nna

 

FFuunnddaaccjjaa  AAnnnnyy  DDyymmnneejj  ,,,,MMiimm

uull..  SStteeffaannaa  MMyycczzkkoowwsskkiieeggoo  44,,  

IINNGG  BBaannkk  ŚŚlląąsskkii

nnrr  kkoonnttaa  77001100550011444455110000000000

zz  ddooppiisskkiieemm::  JJaaggooddaa  

Jagoda wymaga skomplikowanych operacji rąk, nóg i bioder oraz bardzo 

kosztownego (nierefundowanego)  zaopatrzenia ortopedycznego w po

specjalistycznych bucików oraz ortez rączek. Niewykluczona jest konieczność 

dalszego leczenia w Specjalistycznych Ośrodkach poza granicami naszego 

państwa. Jagódka wymaga stałej 24 godzinnej opieki jednego z rodziców. Nasza 

córeczka do dnia dzisiejszego zrobiła ogromne postępy w stosu

jakim się urodziła. Ciągle jeszcze czekają ją niewyobrażalne ilości godzin 

spędzonych na ćwiczeniach i nauce każdego ruchu. Pomimo swojej choroby 

Jagódka jest pogodnym i wspaniałym dzieckiem.  
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Jagódka urodziła się 15.02.2010r. w 

Katowicach. Od urodzenia cierpi na bardzo 

rzadką chorobę o nieznanej przyczynie  

- Artrogryposis Multiplex Congenita  

(artrogrypoza). Choroba ta objawia się 

silnymi przykurczami w stawach 

łokciowych, nadgarstkowych, biodrowych , 

kolanowych, cofniętą żuchwą, stopami 

końsko-szpotawymi i obniżonym napięciem 

mięśniowym. Aktualnie Jagódka leczona 

jest w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym 

w Krakowie pod stałą opieką ortopedyczną 

i chirurgiczną. 
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mmoożżnnaa  ppoommóócc  JJaaggóóddccee  ww  rreehhaabbiilliittaaccjjii  

Dziękujemy z całego serca tym,

naszej córeczki 

Mieczysława i Jacek  Labus

Bliższe informacje na stronie www:

www.jagodalabus.pl
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  LLaabbuuss  

wymaga skomplikowanych operacji rąk, nóg i bioder oraz bardzo 

o (nierefundowanego)  zaopatrzenia ortopedycznego w postaci 

specjalistycznych bucików oraz ortez rączek. Niewykluczona jest konieczność 

dalszego leczenia w Specjalistycznych Ośrodkach poza granicami naszego 

wymaga stałej 24 godzinnej opieki jednego z rodziców. Nasza 

ego zrobiła ogromne postępy w stosunku do stanu, w 

brażalne ilości godzin 

spędzonych na ćwiczeniach i nauce każdego ruchu. Pomimo swojej choroby 

oommoocc    

Dziękujemy z całego serca tym,  którym los 

naszej córeczki  nie jest obojętny 

Mieczysława i Jacek  Labus 

Bliższe informacje na stronie www: 

www.jagodalabus.pl 


