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Pompeho nemoc je vzácná genetická porucha, která způsobuje 
řadu zdravotních potíží. Nejběžnějším příznakem je svalová slabost, 
která se postupem času zhoršuje.

Tato brožura vysvětluje jednoduchým způsobem příčinu Pompeho 
nemoci a symptomy, které se mohou objevit v mladém věku.
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Ahoj. Jmenuji se Honzik a je mi 8 

let. Bydlím na této farmě s mými rodiči 

a mým bratrem Petrem.

Mame nekolik KRAV, KURAT 
a dalsi zvirata.



V průběhu letních prázdnin jsem 

chtěl pomoct mojí mámě a tátovi 

s péčí o zvířata.

Někdy bylo pro mne obtížné nosit 

těžké věci, protože moje ruce 

nejsou ještě dostatecne silne.

MOJE MAMINKA riKALA, zE
 JE 

TO KVuLI TOMU, zE JSEM
 POraD 

JEsTe HODNe MALy.



Ještě dva týdny a půjdu opět 

do SKOLY!
Tento rok půjdu do 3. třídy, to 

znamená, že budu jedním z velkých 
dětí ve škole.



Výjimkou je lezení  po žebříku,

Ale teď si chci hrát s mým bratrem Petrem 

ve stohu slamy.

 PROTOzE JE TO
  TAK VYSILUJiCi.



Moje nohy jsou také UNAVENe, 
 když vedeme krávy na pole. MuJ TATiNEK Me MUSEL PO 

  ZBYTEK CESTY NeST.



Cítím se tak slabý a rychle 
unavený, že moji rodiče 
začínají mít o mě starost. 
Tak jsme šli navštívit pana 

doktora v naší vesnici.

Mluvili jsme s ním a on 
udělal několik testů.

Říkal, že jsem pravděpodobně vyčerpaný 
z celodenní pomoci na farmě.

Musím jenom malinko zvolnit, odpočinout si 
a budu opět v pořádku.



Můj tatínek běžel za mnou, aby mi pomohl.

a já byl skutečně naštvaný.

Následující den jsem zakopl o kámen, 
když jsem nesl vajíčka.

Měl jsem problemy se vstavanim.
Musel jsem se podpírat rukama o nohy, 

abych mohl opět vstát.

Vsechna vajicka se ROZBILA,



Moji rodiče nevěří, že jsem 
jenom příliš unavený, a tak 

se šla maminka podívat 
na internet, o co jiného by 

mohlo jít.

Opět jsme zavolali panu 
doktorovi a dohodli jsme se 
na schůzce s pediatrem – 
to je lékař, který léčí děti.

Škola opět začala, 
  ale já jsem příliš unavený 
    jít do školy na celý den.

Musim zustat doma.



Když jsme viděli paní doktorku v nemocnici,
řekl jsem jí všechny věci, s nimiž jsem měl potíže:

ranni bolesti 
hlavy...

Paní doktorka také viděla, že

slabe ruce...

unavene nohy...

unava...

zkraceni dechu...
problemy se vstavanim 

z postele...

moje pater je ohnuta.



Doktorka nam zavolala HNED,
  KDYz mela vysledky.

Říkala, že ví, kde
  by mohl být problém.



Jeli jsme zpět 
do nemocnice.

Paní doktorka nám řekla, že mám 

Pompeho nemoc a vysvětlila nám, 

o jakou nemoc se jedná.



Moje tělo je stejné, jako můj pokoj.

Problém je, že moje tělo nemá dostatek 

“
cISTIcu” a 

“
NEPOraDEK” se hromadí. 

To způsobuje potíže, které mám.

POKUD JE V NeM NEPOraDEK, 

JE POTrEBA HO UKLIDIT.



V nemocnici jsou další děti s touto 
nemocí, o které lékaři pečují.

Budeš muset jezdit za mnou 
pravidelně kvůli 

RADNeMU SLEDOVaNi

Některé děti mají dokonce tak málo 
“
CistiCU”,

že mají potíže s touto nemocí hned od narození.
Lékařka mi řekla:

a PecI O TVOU NEMOC.


