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   Natálka se narodila ve 25. týdnu jako dvojče. Při předčasném porodu 
byla několikrát resuscitována a její diagnózy jsou: DMO, konkrétně 
spastická hemiplegická mozková obrna, centrální levostranná hemiparéza 
středně těžká s kong. Okohybnou poruchou a středně těžkou mentální 
retardací. Obstrukční triventrikulární hydrocefalus komunikující 
s postmalatickou pseudocystou periventrikulárně vpravo, řešeno 
Ommaoy 1ezervoárem, V3 stomií, VP drenáží – shunt. 
      Má za sebou tři náročné operace mozku. Natálka začala chodit až 
v pěti letech. Jistější je když je vedena za ruku. Na levé dolní končetině je 
zkrat a dochází k zamykání kolene, takže pro zkvalitnění chůze využíváme 
ortézu od firmy Pohlig. Na levé horní končetině nosí přes den plastovou 
ortézu a na noc velkou polohovací ortézu. Podstoupila dvě operace levé 
horní končetiny. Levou ruku nepoužívá díky výše uvedené diagnóze a 
tudíž je odkázána na pomoc druhých. Doma rodina, ve škole asistentka. 
Bohužel druhá operace rekonstrukce úchopu se nepodařila, tak nás čeká 
v lednu 2022 další operace. Navštěvujeme skoliotickou poradnu. Oční 
vada je řešena brýlemi. Pravidelně chodíme na logopedii. Navštěvujeme 
pravidelně spoustu odborných lékařů. Vlastní průkaz ZTP/P.  
    Dvojče Natálky Davídek svůj boj prohrál a umřel ve čtyřech měsících. 
Natálka bojuje dál a snaží se žít svůj život nejlépe, jak to jde. Od narození, 
jak jen to bylo trošku možné se začalo s rehabilitací. Od dvou let mimo 



běžnou rehabilitaci začala Natálka jezdit i několikrát za rok do Klimkovic 
na speciální rehabilitační programy Klim therapy, CI therapy a Reha klim. 
Rehabilitace nejprve probíhala v nemocnici Nový Jičín a nyní pravidelně 
navštěvujeme rehabilitace ve Fyzio Beskyd ve Frýdku Místku a Senza 
space v Novém Jičíně. Natálka si poprvé sedla ve dvou letech a v pěti 
letech se postavila na nožky. Naty je obrovská bojovnice a nic v životě 
nemá zadarmo. Za každým i drobných posunem je obrovská dřina a 
neustálé intenzivní rehabilitace. Pravidelně chodíme plavat. Dva roky se 
Natálka věnuje atletice. Jezdíme jednou týdně na trénink do Ostravy, kde 
je ve Vítkovicích atletika pro hendikepované. Na závodech soutěží v hodu 
míčkem a raketkou. Už máme doma pěknou sbírku medailí. 
    Od tří let navštěvovala Speciální školku v Novém Jičíně. Později byla  
integrovaná do běžné MŠ Vančurova /logopedická třída/, kde ji se 
začleněním mezi zdravé děti pomáhala paní asistentka. Nyní Natálka 
navštěvuje čtvrtý rok Speciální základní školu, kde má také asistentku. 
        Případný finanční dar využijeme na pravidelnou rehabilitaci, která 
bohužel není hrazena zdravotní pojišťovnou.  
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