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Pomocníkov bude neúrekom

„Na náš štvorčlenný prírastok sa tešia celé naše veľké rodiny, ktoré sa už chystajú pomáhať a kočíkovať,“ smeje sa Nikola. A ako vidí
prvé hodiny doma? „Samozrejme, najskôr si chceme zvyknúť na náš život so štvorčiatkami my sami. Musíme si vytvoriť režim, aby sme to
zvládli a potom budeme radi, keď k nám zavítajú návštevy,“ hovorí mamička. Tá, keď zistila, že čaká štyri deti, spojila sa s Veronikou
Križalkovičovou, matkou ročného kvarteta: Huga, Damiána, Elišky a Noemi, ktoré sa narodili koncom októbra 2021. Chce si s ňou
vymieňať rady a skúsenosti.

Jeden (zatiaľ) chýba

Päťtýždňoví drobci Sofia (2 170 g) a Matej (2 250 g) boli doma ako prví. Po pár dňoch k nim pribudol aj Maxim (1 875 g). Najmenší Alex
(1 535 g) ešte ostáva v nemocnici, ale podľa všetkého v krátkom čase skompletizuje zostavu súrodencov v domácom prostredí. Všetko
závisí od toho, kedy splní kritériá na prepustenie. "Dieťatko si musí udržať svoju telesnú teplotu v postieľke v domácom prostredí, musí
mať stabilné dýchanie a činnosť srdiečka a musí sa vedieť najesť z prsníka alebo fľaše,“ vysvetľuje Vanda Chovanová, primárka
oddelenia neonatologickej intenzívnej medicíny.

Radosť lekárov

"Pred rokom sme priviedli na svet štvorčatá, teraz opäť. Taká pravdepodobnosť je 85 ku 3. Navyše ani pred rokom, ani teraz nešlo o
umelé oplodnenie. Pred štvornásobnou nádielkou v dvoch rokoch za sebou sa štvorčatá narodili naposledy pred 16 rokmi,“ vysvetľuje
prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach Peter Urdzík.
Rodičia zatiaľ nevedia či im pribudnú do rodiny ďalšie deti. "Necháme sa prekvapiť," povedala Nikola.

Viac fotografií nájdete TU >>>

Ochotní krajania

Pomôcť a prispieť rodičom sa chystá aj obec Budimír, kam sa manželia prisťahovali pred štyrmi rokmi a kde si postavili dom. Starosta
Vojtech Staňo potvrdzuje, že s rodičmi už o forme pomoci hovoril. "O všetkom rozhodne obecné zastupiteľstvo na najbližšom rokovaní
koncom novembra. Návrhy sú rôzne. Buď jednorazová finančná pomoc, alebo sa budeme spolupodieľať na financovaní opatrovateľky,
ale určite obec neostane stáť bokom," hovorí starosta, ktorý sa chváli, že okrem štvorčiat Dubeckých majú v obci aj trojčatá, ale aj
niekoľko párikov dvojčiat.

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom >>>
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