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Přátelství může vést k jedněm z nejúžasnějších úspěchů. Když Sharon Jalette
z Farmingville ve státu New York, byla požádána kamarádkou, aby vytvořila pro její neverbální
dítě s autismem identifikační štítek, který by pomohl v případě naléhavé situace v autě, Sharon
neváhala a skočila po možnosti pomoci. Jako dítě pocházející z dlouhé linie italských švadlen a
výrobce vzorů, Sharon udělala, co uměla nejlépe, šáhla po jehle a niti.

Nebylo to dlouho předtím, než Sharon vymyslela inovativní cestu pro děti s autismem, a to jak
předat důležité a lékařské informace záchranné službě či prvním nálezcům v případě nehody.
Látkový rukáv, který se navleče na bezpečnostní pás daného vozu, který zahrnuje lékařské a
nouzové informace. V případě dopravní nehody pomůže nalezenému dítěti nebo dospělému se
speciálními potřebami, který není schopen komunikace, předat snadno dostupné informace o
daném člověku.

Poznejte Sharon Jalette

Otázka: Co vás inspirovalo k vyvinutí dané pomůcky?
Moje kamarádka mě požádala vyšit nášivku nebo štítek do jejího auta, a to proto aby mohl být
její syn identifikován jako autista, který je neverbální. Byla přesvědčena, že pokud by byla
zraněna a nemohla by mluvit za své dítě, první osoba, která by se snažila pomoci by nevěděla
jak.

O: Jak byste popsala výhody této pomůcky?
Tento návlek může sdělit jakoukoliv informaci která je důležitá pro lékařskou péči o zraněnou či
postiženou osobu. Mohou pomoci lidem s implantovanou srdeční pumpou nebo jakémukoliv
dospělému či dítěti, který má nějaký druh postižení, a které není „viditelné“. Staří lidé, kteří
zapomínají mohou užívat tuto pomůcku na popruhu jejich tašky nebo na pásku u kalhot.
Pomůcka může uvádět lékařské instrukce; kontakty v případě nouze; alergie na léky; dokonce i
jméno, adresu a telefonní číslo od jedince, který v dané situaci není schopen poskytnout tyto
informace.

O: Pro koho je tato pomůcka nejvhodnější?
Pro lidi jakékoliv věkové kategorie a lidi s i bez lékařských problémů, jelikož mohou předat
jakoukoliv informaci. Vyráběla jsem návlek pro obchodníka, který tráví většinu svého času v autě
a má známého, který se během dne stará o jeho psa. Co kdyby byl převezen po nehodě do
nemocnice? Návlek měl uvedeno jméno známého a jeho telefonní číslo, tak aby se mohl postarat
o jeho psa do té doby než se bude schopen vrátit domů.

O: Jaká byla zpětná vazba k vašemu produktu?
Zpětná vazba byla neobyčejně pozitivní a už jsem měla objednávky až z Aljašky a Kalifornie.
Převážně dostávám objednávky, které uvádí zdravotní informace dětí a to především těch, které
nemohou komunikovat. Abych informovala o mém produktu, zúčastnila jsem se veletrhů a také
navštívila oddělení speciálních škol.

O: Mohla byste s námi sdílet nějakou z vašich oblíbených úspěšných příběhů?
Ano, jedná se o může jménem Vince, který má srdeční pumpu implantovanou v jeho hrudi. Tato
pumpa je to, co ho drží při životě do té doby než bude možná transplantace. Nemá puls, nemá
krevní tlak. Vyrobila jsem mu návlek do auta s jeho zdravotními informacemi, a také jsem
vyrobila další pro jeho zdravotní tašku, kterou má nonstop u sebe. Tato taška obsahuje náhradní
baterie, které poskytují pumpě energii. Jednou ho aerolinie ho požádali, aby si nechal odbavit
osobní příruční zavazadlo, jelikož jich měl moc. Poté si ale pilot přečetl daný nápis na návleku a
nechal ho vzít si zavazadla na palubu. Vince uvedl, že pokud by nebylo daného návleku, nemohl
by se jet podívat za svým pravnukem do Kalifornie.
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Prohlášení:
Autor tohoto článku si nijak nenárokuje autorská práva k ničemu v něm uvedenému. Tento článek není
lékařskou radou ani lékařskou pomocí, je určen výhradně k informačním a vzdělávacím účelům a má
nekomerční povahu.

