Izpoved mamic otrok z Downovim sindromom
Downov sindrom je kromosomska motnja, ki jo povzroča napaka v deljenju celic, katere
posledica je dodaten 21. kromosom. Čeprav glede uporabe HBOT pri ljudeh s tem sindromom
raziskav še ni bilo, so nekateri prepričani, da pomaga.
Z vrsto preiskav zdravniki lahko že pred otrokovim rojstvom ugotovijo, ali bo imel Downov
sindrom, kromosomsko motnjo, do katere pride zaradi napačnega deljenja celic. Posledica
bolezenskega stanja, ki ga povzroča dodaten 21. kromosom, so blage do srednje razvojne
motnje.
Lydiina zgodba
Nekateri starši so pripravljeni narediti vse, da bi se otrokom stanje vsaj malo izboljšalo in dve
Američanki sta na spletu razkrili svoji zgodbi o hiperbarični kisikovi terapiji. Mama deklice
Lydie pravi, da so poleti komoro najeli za en mesec, da bi videli, ali se bo deklica odzivala
nanjo. Ko so se odločili za mesečni preizkus, so se obvezali, da bo Lydia v tem času v komori
preživela 60-80 ur, »tako, da ne bi mogli zanikati, ali je prišlo do spremembe«. Držali so se
preprostega urnika. Zvečer so Lydio dali v komoro spat in jo po eni ali dveh urah prestavili v
njeno posteljo. Zjutraj so postopek ponovili.
»Na srečo se Lydia odziva in presenetljivo smo opazili, da je bolj osredotočena, pozorna, da
lahko vidi in razume celoten položaj. Kaj se je torej spremenilo? Njen govor. Vedno je veliko
govorila, zdaj pa lahko obnovi zgodbo in vključi najbolj pomembne dele – vidiš in razumeš
lahko celoten položaj,« pravi dekličina mama.
Devetletnica se je zdaj sposobna pripraviti za šolo v 30 minutah, kar ji je prej vzelo 90 minut
– vstane, se obleče, si sama pripravi kosilo in malico. »To nam je popolnoma spremenilo
življenje. Nič več čemernih juter! Lydia je zelo navdušena tudi nad svojo novo neodvisnostjo
in odgovornostjo,« še dodaja. Dela samostojno in veliko hitreje kot prej. Tudi bolje si
zapomni in črkuje besede. »Njeno zavedanje, osredotočanje in možganska sposobnost se je
spremenilo. Ni dvoma.«
Nič več nema samotarka
Podobno zgodbo ima tudi Glen M., mama 22-letne Courtney. Courtney so začeli v komoro
voziti po treh letih zdravljenja depresije in Glen pravi, da je sprememba očitna. »Iz neme
samotarske se je spremenila v deklico, ki se spet pogovarja z drugimi in se sporazumeva
verbalno. Že tri leta jemlje tudi zdravila proti depresiji, po tednu obiskov komore pa smo že
opazili vidno izboljšanje v njenem obnašanju in pripravljenosti na pogovor.«
Courtney se je izboljšala tudi koža, ki je po Gleninem mnenju postala veliko bolj mehka,
njena stopala pa niso tako suha in trda, kot so bila včasih. Z možem sta opazila tudi, da ima
Courtney več energije. »Zadnje leto se poskušava z njo zvečer sprehajati po parku. Vedno je
bila utrujena in se je vlekla. Po obisku komore Courtney ne zaostaja več toliko za mojim
možem Scottom in mano,« pravi. Courtney spet počne stvari, ki jih ni že leta: barva in si
zapisuje v zvezek, gleda videe, si ogleduje revije in posluša zgoščenke. »Je lahko naključje?
Mislimo, da ne. Mislimo, da ji je komora koristila tako telesno kot duševno.«
Podatke zbrali in prevedli v AHA Hyperbarics

V AHA Hyperbarics ne dajemo zdravstvenih nasvetov, ne diagnosticiramo bolezni ali
predpisujemo načinov zdravljenja. Vsebina strani AHA Hyperbarics, kot so besedila, grafike,
fotografije in drugo gradivo na strani AHA Hyperbarics je le v informativne namene.
Več o tem si preberite tukaj.
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