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Kochani!
Lato w pełni, półmetek wakacji, a słońce ponownie zagościło do nas w dosłownym tego słowa
znaczeniu. Dotyczy to nie tylko upalnej pogody, ale również bardzo pozytywnych spraw z
zakresu portalu i fundacji. Kolejny ekspert zasili grono portalowych fachowców. Tym razem
przywitamy w naszych  skromnych progach wybitnego specjalistę
Dr. n. med. Michała Latalskiego ? ortopedę
. Zajmuje się on diagnostyką, oraz leczeniem zachowawczym i  operacyjnym wrodzonych, jak
również nabytych wad narządu ruchu u dzieci i młodzieży, w tym m.in.:
  
    -  diagnostyką ultrasonograficzną rozwojowej dysplazji stawów biodrowych u niemowląt,
    -  leczeniem gorsetowym i operacyjnym skolioz,
    -  leczeniem deformacji kończyn, operacyjną korekcją osi, wydłużaniem kończyn metodą
Ilizarowa,
    -  leczeniem dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, w tym leczeniem botuliną i
operacyjnym,
    -  diagnostyką i leczeniem zmian guzopodobnych w obrębie narządu ruchu,
    -  wspomaganiem leczenia z użyciem autogennych czynników wzrostu.             

Poza olbrzymim doświadczeniem jest to człowiek, który swoją postawą pokazuje, że powołanie
i misja w jego zawodzie to nierozłączna część pracy lekarza z prawdziwego zdarzenia. Bardzo
kontaktowy, lubiany zarówno przez rodziców jak i dzieci. Jesteśmy dumni, że zgodził się nas
wesprzeć! Już niebawem będziecie mogli wysyłać pytania do pana doktora. A kontakt
znajdziecie w zakładce Eksperci.

Nie tylko grono naszych ekspertów zwiększa swoją liczbę. Miło nam poinformować, że Fundacj
a Oswoić Los ma już pod opieką 21 osób
z całej Polski. Cały czas dochodzą nowi, a my staramy się im na bieżąco pomagać, pozostając
w stałym kontakcie. Jeśli już przy liczbach jesteśmy, to nie możemy pominąć faktu, iż na
facebook'u również rośnie liczba lubiących Damy Rade. 
Obecnie mamy 467 fanów
i szykujemy małą niespodziankę dla osoby, która polubi naszą stronę jako 
500-tna
. Będzie to drobiazg, aczkolwiek całkiem miły - znana bardzo dobrze niektórym koszulka z logo
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portalu i fundacji. Śledzimy uważnie licznik, szykując koszulkę do wysyłki. I jeszcze w kwestii
liczb - z dumą również musimy obwieścić, że
ilość wszystkich tekstów opublikowanych na portalu przekroczyła parę dni temu
zawrotną liczbę 2500
! W dużej mierze dzięki Waszej twórczości, dzięki tekstom, które chcieliście dla nas napisać!
Odliczamy teraz do 5000!

I ostatnia już na dzisiaj informacja z nowości. Równie miła i pozytywna. 27 lipca, w piątek, będę
miała najprawdopodobniej okazję spotkać się w Lublinie z panią Anną Cholewą-Selo,
dziennikarką, pisarką, na stałe mieszkającą w Wielkiej Brytanii. Będzie to spotkanie dla mnie
niesamowicie sentymentalne, bowiem pani Ania jest autorką książki ?Oswoić Los?, której tytuł i
historia zainspirowała nas do nazwania tak właśnie fundacji. Dla tych, którzy książki nie znają,
podaję link: 
http://www.gandalf.com.pl/b/oswoic-los/
Warto poczytać. O spotkaniu opowiem niebawem.

Z wakacyjnymi pozdrowieniami,

Kasia Łukasiewicz
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