HBOT pomaga vojnim veteranom
Travmatično poškodbo možganov (TBI) in posttravmatsko stresno motnjo (PTSD) pri
veteranih vojne za Afganistan in Irak označujejo za »tipični rani vojne proti terorizmu.«
Zaradi izkušenj v obeh vojnah vojaki pogosto trpijo zaradi neznosnih glavobolov, vrtoglavice,
depresije, nočnih mor in nasilnega nihanja razpoloženja. Dr. Harch, vodilni strokovnjak
urgentne medicine in hiperbaričnega zdravljenja, utira pot raziskavam poškodb možganov že
več kot dve desetletji. Njegova priporočila, raziskave in ugled so znani po vsem svetu.
Lani je oznanil, da zdaj obstaja obetajoča terapija »z uporabo znanstvenih metod natančnih
odmerkov in postopkov, ki lahko trajno omili simptome TBI in PTSD in povrne veteranom
normalno življenje,« je povedal dr. Harch.
Izpoved
Specialist mitraljezec Chad Battles o svoji nedavni HBO terapiji pri dr. Harchu pravi: »Nisem
vedel, kaj naj storim. Pri VA [ameriško ministrstvo za vojne veterane] so poskusili, vendar me
niso mogli odrešiti neprespanih noči, ponavljajočih se môr, izgube spomina in kroničnih
glavobolov. Našel sem Dr. Harcha in zdravil me je brezplačno. Po 40 'potopih' se mi je vrnil
spomin, glavoboli so izginili in prespim lahko celo noč. Dejansko mi je vrnil življenje!«
Po objavi prvega primera tega kako HBOT pomaga veteranom s PTSD in TBI leta 2009, so
Harch in sodelavci objavili dokaze, ki to potrjujejo, v prestižni reviji Journal of Neurotrauma.
Septembra 2012 je raziskovalna skupina dr. Harcha pokazala, da HBO terapije pomagajo
omiliti depresijo in tesnobo, PTSD in spomin, kar je pomagalo, da se je veteranom izboljšala
kakovost življenja. V raziskavi so poudarili tudi, da je statistična možnost, da je to naključje,
manj kot »ena na peto potenco tisoča«.
Najprej mornarica
HBOT je najprej uporabljala ameriška vojna mornarica za zdravljenje potapljačev z
dekompresijsko boleznijo. HBOT deluje takole: Povečan zračni tlak s kisikom napolni
tekočine in telesna tkiva, ter znatno poveča običajno dovajanje kisika po krvi. Ta priliv kisika
lahko doseže nedostopne, mirujoče celice in jim povrne normalno delovanje. Poleg tega so
raziskave pokazale, da HBOT poveča količino izvornih celic, ki se sprostijo iz kostnega
mozga, tako da poškodbe celijo nove, zdrave celice.

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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