Primeri iz tujine
Čeprav HBOT uradno ni priznana kot zdravljenje, je lahko učinkovita dodatna terapija, ki je
pomagala že veliko ljudem. Glede tega se strinjajo tako strokovnjaki kot tudi tisti, ki so na
lastni koži občutili njene učinke ali bili priča »hiperbaričnim čudežem«.
Preberete si lahko pričanja strank, ki so obiskale naš hiperbarični center, kot zanimivost pa
smo poiskali še nekaj primerov iz tujine, tako mnenj strokovnjakov kot tudi ljudi, ki so skoraj
vsak dan priča malim ali velikim čudežem hiperbarične terapije.
Mnenja strokovnjakov
Dr. Edgar End, klinični profesor okoljske medicine, pravi, da je že videl, kako so ohromele
ljudi skoraj nesli v hiperbarično komoro, po prvem obisku pa so brez težav odšli sami. »Če bi
hitro prišli do takšnih ljudi, bi lahko preprečili ogromno škode,« še dodaja.
Na kliniki Mayo pravijo, da HBOT rešuje življenja žrtvam plinskih embolij in bolezni,
povezanih z dekompresijo. Dr. Russel Kolbo pa pravi, da pomaga tudi po kapi. Sam je videl
neverjetne rezultate po HBOT tretmajih tako v zasebnem kot poklicnem življenju. Svojo
izkušnjo opisuje takole:
»Moja žena je doživela kap – v 56 urah sem jo odpeljal v HBOT komoro. HBOT pripisujem,
da je najbolj pomagala pospešiti njeno kognitivno okrevanje in očistiti glavni žili, ki sta bili
80 odstotkov zamašeni, v katerih se je pretok v štirih mesecih vrnil na 100 odstotkov; v dveh
mesecih je nehala jemati vsa zdravila na recept.« Poleg tega pravi, da je bil priča neverjetnim
izboljšanjem v vedenju otrok z avtizmom ter pri bolnikih z ranami, ki se z običajnimi
metodami niso celile.
Mali veliki čudeži
Zgodbe o tem, kako HBOT dejansko pomaga, pa imajo tudi ljudje, ki vsak dan delajo s
komorami. Tako Tammy, HBOT tehničarka na eni od klinik v Washingtonu, pravi, da je v
spominu še posebej ohranila tri primere.
Prvi je bil primer deklice, ki se je rodila zdrava, pri šestih mesecih pa je mama, medtem ko jo
je kopala, deklico za nekaj trenutkov pustila samo, da se je oglasila na telefon. Dojenčica je v
nekaj minutah pod vodo utrpela po mnenju zdravnikov »nepopravljive možganske poškodbe«.
Starša nista vedela za HBOT in deklice nista pripeljala v komoro vse dokler ni dopolnila
enega leta starosti. »Otrok se sploh ni odzival,« se spominja Tammy. »Bila je v vegetativnem
stanju. Po drugem potopu [obisk imenujemo tudi potop] je začela malčica spremljati
dogajanje z očmi. Po približno 12 potopih se je začela sama obračati okoli in se gibati. Stanje
se ji je še naprej izboljševalo, vendar družina ni bila od tu, zato ne morem poročati, kakšen je
bil končni rezultat.«
Enako kot dr. Kolbo tudi ona poroča, da ta terapija pomaga po kapi. »Moški v poznih
štiridesetih je doživel hudo kap; obraz je imel odrevenel in povešen in ni imel nadzora nad
mišicami. Po prvem potopu je začel čutiti ščemenje na obrazu. Po šestem potopu je lahko spet
premikal obraz in govoril bolj razločno. Primer je bil še bolj zapleten, ker je bil sladkorni
bolnik. Zbolel je za okužbo prstov na nogi, ki je postala gangrenozna in njegov zdravnik je
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predlagal, da mu odrežejo več prstov ter mu povedal, da se ne bodo nikoli zacelili in da mu
bodo, če takoj ne pristane na amputacijo, morali odrezati nogo. Po HBO terapiji so se
njegovi prsti popolnoma pozdravili in okužba je popolnoma izginila.«
Podoben je tudi primer 50-letne sladkorne bolnice, ki je že bila naročena na amputacijo
stopala zaradi okužbe, ki je sčasoma povzročila luknjo v loku njenega stopala. »Luknja je bila
velika kot pest odraslega človeka,« pravi Tammy. »Stranka je vsak dan prihajala na HBOT in
luknja se je povsem zaprla brez okužbe in zapletov.«

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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