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Vyhodnotenie 12. ročníka kampane „Deň belasého motýľa“
12. ročník celonárodnej kampane s názvom „Deň belasého motýľa“, ktorá je spojená
s verejnou zbierkou, zorganizovalo občianske združenie Organizácia muskulárnych
dystrofikov v SR 8. júna 2012 v 65 – tich mestách a dedinkách celého Slovenska.
Počas druhého júnového piatka ľudia so svalovou dystrofiou a ich dobrovoľníci rozdávali
verejnosti belasých motýlikov a informačné letáky. V Bratislave prvý krát prišli slabé svaly
ľudí so svalovou dystrofiou podporiť silné motory, a to formou spanilej jazdy centrom mesta
s konečnou zástavkou na Námestí SNP, kde sa nachádzal hlavný organizačný stan. Na celom
Slovensku počas tohto jedného dňa vyzbieralo do označených pokladničiek spolu tisíc
dobrovoľníkov sumu 23 235, 58 €.
Výťažok z verejnej zbierky je účelovo viazaný. Použije sa opäť na kúpu kompenzačných
pomôcok pre ľudí so svalovou dystrofiou, ktoré štát nehradí vôbec alebo iba sčasti. Sú to
najmä: zdviháky, špeciálne mechanické a elektrické vozíky, antidekubitné podložky,
schodolezy, odsávačky hlienov a iné špecifické pomôcky.
V doterajšej histórii verejnej zbierky sme spolu sumou 188 368, 95 € pomohli v 303
prípadoch!
„Svalová dystrofia postupne a nezvratne ničí svaly celého tela, postihuje aj srdcový sval
a respiračný systém. Nevieme ju však vyliečiť. Najťažšie druhy svalovej dystrofie vyžadujú
napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu už okolo 20 – teho roku života, napriek tomu môžu
pacienti žiť v domácom prostredí“, vysvetľuje ochorenie neurológ prof. MUDr. Ľubomír Lisý,
Neurologická klinika SZU, Univerzitná nemocnica v Bratislave.
Osveta dvanásteho ročníka „Dňa belasého motýľa“ bola zameraná na dve témy. Po prvé
nevyhnutnosť prijatia a zavedenia štandardov zdravotnej starostlivosti aj v oblasti
nervovosvalových ochorení a po druhé potrebnosť pravidelnej rehabilitačnej starostlivosti pre
dystrofikov. Poskytovanie štandardizovanej zdravotnej starostlivosti zlepšuje kvalitu života a
môže ho predĺžiť. Dystrofici by mali mať prístup k rôznym typom rehabilitačnej starostlivosti
počas celého života
Sprievodnou akciou celej kampane bol benefičný „Koncert belasého motýľa“, ktorého 8.
ročník sa konal na bratislavskom Námestí M. R. Štefánika (Eurovea) dňa 5. júna 2012. Ľudí
so svalovou dystrofiou prišli podporiť slovenské kapely a speváci Slow - Flow, Funny
Fellows, Peter Cmorík, Zdenka Predná, Lavagance a naši „skalní“ skupina Polemic. Všetci
vystúpili bez nároku na honorár. Koncert moderoval Roman Bomboš.
Darcovská sms na pomôcky pre ľudí so svalovou dystrofiou
Verejnosť môže až do konca decembra veľmi jednoducho prispieť na účet verejnej zbierky
„Deň belasého motýľa“ prostredníctvom zaslania darcovskej sms v tvare DMS MOTYL na
číslo 877. Prispeje tak sumou 1 €.
Súčasne je počas celého roka možné zasielať dobrovoľné finančné príspevky aj priamo na
bankový účet „Dňa belasého motýľa“ č. 2625341277/1100.
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR úprimne ďakujeme všetkým prispievateľom
a dobrovoľníkom za podporu a prejav solidarity s ľuďmi so svalovou dystrofiou.
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