
Engedjék meg, hogy megszólitsam Önöket egy kéréssel.

Gyűjtést szervezünk 4 éves beteg kisfiam, Bálint számára.

Bálintnál 2018-ban  diagnosztizáltak egy nagyon ritka, veleszületett betegséget, melynek neve spinális

izomatrófia. A spinális izomatrófia vagy gerinc eredetű izomsorvadás (SMA) egy ritka öröklődő
betegség. Az idegsejtek pusztulása fokozatos izomgyengeséget, sorvadást okoz a kapcsolódó

izmokban, ezáltal érintve a járóképességet és a légzőképességet.

Bálint betegsége ellenére életvidám, derűs és mosolygós kisfiú, tele bátorsággal és élniakarással.

Nagyon sokat segit neki a gyakori, naponta  2 alkalommal történő torna, plussz a rehabilitáció. De ezt

sajnos 3 gyermekes családként nehezen engedhetjük meg magunknak olyan gyakorisággal, ahogy ezt

Bálint igényelné.

2018 augusztusától egy speciális injekciós gyógykezelésen vesz részt időközönként, amely nagyon

sokat segit izmai és mozgása gyógyitásában.Ő volt az első olyan SMA-beteg Szlovákiában, akinek ezt

az injekciót beadták.  Jelenleg a tizenegyedik adagot kapta meg, amely valóban csodákat tesz. Képes

támaszték nélkül ülni, mégha csak percekre is, illetve segitség nélkül megfordulni. Ügyesen megtartja

az innivalós poharat is. Ha fekszik,  kezecskéit fel tudja emelni a feje fölé. Mivelhogy Bálint bal oldala

még nagyon gyenge, főleg a jobb kezét használja.

Ezek az apró mozgások  kis lépések, számunkra azonban hatalmas csodák, melyek napról napra

megmutatják, hogy igenis van értelme a sok gyógytornának, a törődésnek, a rehabilitációnak. De

ahhoz, hogy erősebb legyen és saját lábacskáira tudjon állni, gyakrabban kellene részt vennie egy

speciális rehabilitáción. Sajnos anyagilag ezt nem engedhetjük meg magunknak. Az első gyógytornán

is jószivű, segitőkész emberek hozzájárulása által vettünk részt.

Végtelenül hálásak lennénk mindenfajta segitségért, amelyet Bálint gyógyulásáért tesznek!!!

Az iskolában összegyűjtött pénz teljes összege a gyógytornát és a vele összefüggő kiadásokat fedezné

a Pőstyéni ADELI rehabilitációs központban. Ez magába foglalja a gyógytornát, a szállást és az

étkeztetést.

Tel.: +421 902 319 986

Email: katka.sk.1210@gmail.com

💗Teljes szivünkből hiszünk Bálint gyógyulásában! Mert a hit azt jelenti, hogy az ember elhiszi, amit

még nem lát. Ennek a hitnek pedig az a jutalma, hogy látni fogja, amiben hisz!💗

https://hu.wikipedia.org/wiki/Izom

