
Urszula Weronika Mistarz (II etap) 

Historia Urszuli Weroniki Mistarz 

Termin operacji: początek 2012r. 

Wada serca: dwunapływowa komora lewa, 

hipoplazja komory prawej, dwuujściowa komora 

prawa, ubytek międzykomorowy, 

podzastawkowe i zastawkowe zwężenie tętnicy 

płucnej  

Dotychczasowe leczenie:  
- dwukierunkowe zespolenie Glena z 

odstawieniem pnia PA - Klinikum Grosshadern, 

Monachium  

Planowane leczenie: 
- II etap korekcji chirurgicznej wady - Klinikum 

Grosshadern, Monachium 

Historia Uli... 
Urszulka urodziła się 25.01.2010r ze złożoną wadą serca o typie wspólnej komory. 

Kilka godzin po porodzie została przewieziona do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego i 

przyjęta na oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka. Przeprowadzono szereg 

specjalistycznych badań. Wyniki okazały się tragiczne dla nas rodziców. Wykryto, że 

serduszko naszej córeczki ma gigantyczny ubytek międzykomorowy, dwunapływową komorę 

lewą, hipoplazję komory prawej, dwuujściową komorę prawą, podzastawkowe i zastawkowe 

zwężenie tętnicy płucnej. Lekarze nie mieli pewności czy ktokolwiek w tym szpitalu 

podejmie się operacji. 

Jednak los zesłał nam iskierkę nadziei. Otrzymaliśmy informację, że w Krakowie można 

skonsultować się z najwybitniejszym Kardiochirurgiem Dziecięcym Profesorem Edwardem 

Malcem. Razem z córeczką pojechaliśmy na wizytę. Profesor bez najmniejszych oporów 

stwierdził, że podejmie się operacji. Otrzymaliśmy kwalifikację dla Urszulki do operacji w 

Klinice w Monachium. Koszt pierwszej operacji wyniósł 20 690 €.  

W dniu 29.09.2010 Profesor wraz z zespołem wykonali dwukierunkowe zespolenie Glenna 

oraz odstawienie pnia PA. Urszulka już w pierwszej dobie po operacji była wybudzona, a 

później rozintubowana i oddychała samodzielnie. W drugiej dobie uśmiechała się do nas, 

gaworzyła i bawiła się zabawkami. W kolejnym dniu z uśmiechem na twarzy siadała w 

łóżeczku przy asekuracji rodziców. 03.10.2010 usunięto dreny i Urszulka z każdym dniem 

czuła się coraz lepiej. Bardzo szybko wróciła do kondycji sprzed operacji, a 10.10.2010 

wróciliśmy szczęśliwi do Polski. 

Obecnie nasza pociecha rozwija się wspaniale. Bardzo ładnie rośnie, przybiera na wadze, 

biega po całym domu i podejmuje poważne wyzwania. Niestety czeka na kolejną operację, 

którą musi przejść między drugim a trzecim rokiem życia. Profesor Edward Malec 

zakwalifikował Urszulkę do drugiej operacji na początek 2012roku. Koszt tej operacji wynosi 

20 300 €. Niestety nie możemy jej sfinansować, ponieważ nas nie stać. Bardzo kochamy 

Uleńkę i chcemy ją ratować. 

Zwracamy się do wszystkich ludzi, którym nie jest obojętne życie dziecka... Prosimy z całego 

serca o wsparcie finansowe, aby nasza córeczka mogła dalej żyć i rozwijać się. Za okazaną 

pomoc z góry serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom. 

Rodzice Urszulki - Agata i Michał 

 



Jak pomóc…  

Wszystkie osoby, które zechcą pomóc Uli mogą to uczynić dokonując wpłaty na rachunek: 

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis 

KRS 0000290273 

NIP 712-309-30-43 

REGON 060294101 

 

86 1600 1101 0003 0502 1175 2150 z dopiskiem „Urszula Mistarz” 

Dla wpłat zagranicznych:  

USD PL93 1600 1101 0003 0502 1175 2024 

EUR PL50 1600 1101 0003 0502 1175 2022  

Kod SWIFT dla przelewów z zagranicy: ppabplpk 

Informujemy również, że wszelkie darowizny podlegają odpisom podatkowym: 

- dla osób fizycznych limit do 6% od dochodu 

- dla osób prawnych limit do 10% od dochodu 

 


