
Pomoc sedmileté „Karolínce“ 

 

Sedmiletá Karolínka Böhmová z Českého Krumlova byla naprosto zdravá holčička. Začátkem 

srpna  3. srpna 2018 z ničeho nic ochrnula na pravou stranu těla a přestala komunikovat. Podle 

následných lékařských vyšetření byla u ní diagnostikována mozková cévní anomálie. Jedná se 

o arteriovenózní malformaci, což je vrozená vada. Patří mezi skupinu vzácných onemocnění, 

jejichž klinické projevy mohou být velmi rozmanité. Jednou z možností je krvácení do mozku 

a vytvoření krevní sraženiny, což má za následek neurologické postižení, jako se to stalo 

v případě Karolínky. Léčebný postup je nutno vždy volit individuálně a pacienty směřovat do 

specializovaných center.  Karolínka byla ihned operována na specializovaném pracovišti ve 

Fakultní nemocnici Motol a krevní sraženina jí byla z mozku odsáta. K odstranění uvedené 

malformace jí však čekají další operace. Prognóza je u tohoto onemocnění podle lékařů nejistá. 

I za předpokladu dobrých léčebných výsledků ji čeká dlouhodobá rehabilitace a 

rekonvalescence. Nejen pro malou Karolínku je tato situace velmi stresující a náročná, ale 

samozřejmě pro celou rodinu. Matka malé Karolínky musela omezit práci, protože stav její 

dcery vyžaduje celodenní péči. Oba rodičové společně věnují Karolínce všechen svůj čas a 

lásku ve víře v její uzdravení. Všichni si však dokážeme představit, že jsou s tímto spojené 

nemalé finanční náklady, které musí rodina vynaložit. Rádi bychom jim proto pomohli řešit a 

překlenout tuto tíživou životní a ekonomickou situaci, ve které se rodina ocitla. Cestou, kterou 

můžeme této rodině pomoci, je přispět v rámci veřejné sbírky, kterou organizuje Policie ČR 

jako projev solidarity vůči svému kolegovi Janu Böhmovi (otci Karolínky).  

Výbor ZO NOS PČR Český Krumlov se rozhodl vypsat za dodržení všech zákonných kroků 

veřejnou sbírku. Sbírku vyhlašuje Nezávislý odborový svaz Policie České republiky v souladu 



s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách. Sbírka je zahájena 

dnem 1. 10. 2018 a bude ukončena  dnem 15. 12. 2018. 

Podrobnosti k veřejné sbírce najdete na webu svazu http://www.nospcr.cz/2018/verejna-sbirka-

na-pomoc-karolince . 

 

Všem Vám děkujeme za projevení solidarity a pomoc za Spolek vysokoškolsky vzdělaných 

sester  

 

Mgr. Jana Maňhalová, Ph.D. (prezidentka SVVS) 

Mgr. Zdeňka Pavelková, Ph.D. (člen SVVS) 
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