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Wiktoria od roku znajduje się na pilnej liście do przeszczepu serca. Dziewczynka większość
swojego dzieciństwa spędziła w szpitalach i nie wie co to znaczy chodzić do prawdziwej
szkoły, bo przez poważne problemy z sercem, a także z marskością wątroby, nie może
opuszczać domu. Niestety Wiki nie ma też na co dzień zbyt dużego kontaktu z przyjaciółmi
– również na odległość. Wierzymy jednak, że to ostatnie możemy razem zmienić i dlatego
gorąco prosimy Was o wsparcie!
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Kamela 50 D
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Imię dziecka:
Wiktoria Mering
Zainteresowania:
Wiktoria lubi się uczyć, chociaż ma indywidualne nauczanie to daje z siebie wszystko co
najlepsze. Uwielbia malować, czytać i robić zdjęcia. Interesuje się modą, modelkami i
kosmetykami. Z wielką pasją ogląda wszystkie programy związane z modą. Kocha
zwierzęta, ma trzy psy i kota. Więcej…
Wiek:
11 lat, ur. 16.01.2006
Rodzice:
Katarzyna, Dariusz
Choroba:
Wrodzona złożona wada serca pod postacią hemodynamicznie wspólnej komory ze
skorygowanym przełożeniem wielkich pni tętniczych, całkowity blok przedsionkowo
komorowy, niewydolność serca, podwyższone ciśnienie w łożysku płucnym, marskość
wątroby, alergia wziewna, niedobór wzrostu.
Rodzeństwo:
Robert 19, Mateusz 18
Wiki urodziła się w 16 stycznia 2006 roku w
Łodzi, chociaż jest Kaszubką i pochodzi z
małej wioski Kamela. Wiktoria urodziła się z połówką serca przez co bardzo siniała i bardzo
się męczyła, do piątego roku życia przeszła trzy ciężkie operację na serduszku, do tego
wszystkiego doszła jeszcze marskość wątroby. Większość dzieciństwa spędziła w
szpitalach takich jak ICZMP w Łodzi, AM w Gdańsku, ŚCChS w Zabrzu.
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Od około roku Wiki jest na pilnej liście do przeszczepu serca i tak w domku sobie czekamy
aż znajdzie się dawca. Wiktoria nie wie co to jest prawdziwa szkoła od zawsze ma
indywidualne nauczanie, ze względów zdrowotnych, z koleżankami nie ma zbytnio
kontaktu, może z dwiema z którymi od czasu do czasu pisze sms.
Kiedy zdrowie i pogoda pozwalają wtedy wychodzimy na spacery lub wyjeżdżamy na
krótkie wakacje, uwielbia góry. Wiktoria jest dzieckiem które kocha życie bierze go całymi
garściami i nigdy się nie poddaje.
Myślę, że Marzycielska Poczta to jest to, co tak długo szukałam, dzięki temu Wiki nawiąże
kontakt ze swoimi rówieśnikami i otworzy się na świat. Listy i kartki, które być może otrzyma
będzie czytać z wielką radością i z jeszcze większą będzie odpisywać. Kiedy czytałam wasze
posty i te uśmiechnięte dzieciaczki to aż serce się raduje, mam nadzieję że moje dziecko też
będzie takie szczęśliwe.
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