Miškin príbeh
Dcéra pani Gizely, Miška Kevelyová, sa vrátila z dovolenky na Cypre so zákernou chorobou. Prognózy
konzervatívnej medicíny boli v jej prípade nepriaznivé.
Miškina mama bola odhodlaná vyskúšať všetky dostupné metódy, aby sa zdravotný stav jej dcéry
zlepšil.
Vďaka televíznej relácii sa dozvedela o liečbe kmeňovými bunkami. Následne kontaktovala pani
Mihályovú a dohodla s ňou konzultáciu ohľadne Miškinho zdravotného stavu.
Krôčik po krôčiku
„Po odsúhlasení liečby a posúdení vtedajšieho zdravotného stavu Miška absolvovala liečbu
kmeňovými bunkami intravenózne do žily a tiež do miechy. Miška absolvovala spolu 4 aplikácie
kmeňových buniek. Tri aplikácie prebehli v 10-dňových intervaloch v lete 2016 a posledná aplikácia
prebehla v júni 2017“, hovorí Miškina mama, Gizka.
Ako sa prejavilo zlepšenie Miškinho zdravotného stavu po aplikácii kmeňových buniek? „Nastalo
zlepšenie funkcie pečene, lepšie výsledky krvných testov a zlepšenie sa prejavilo aj na magnetickej
rezonancii.“
Prvé výsledky
„Zlepšenie Miškinho zdravotného stavu sa prejavilo v máji 2017 – cca 10 mesiacov od začatia liečby,
kedy Miške začalo fungovať vylučovanie. Dovtedy mala zavedený močový katéter. Toto bola asi
najviditeľnejšia zmena, ktorá prispela k celkovej psychickej pohode. Potešujúce boli aj výsledky
magnetickej rezonancie. Teraz čakáme, aké zlepšenie sa prejaví na výsledkoch magnetickej
rezonancie po poslednej aplikácii kmeňových buniek.“
Priateľský prístup lieči
„Od prvého momentu sme boli nadmieru spokojní s prístupom lekárov a personálu. Očarila nás
ochota, profesionalita, ale hlavne ľudský prístup. Najviac nás potešilo informovanie pacienta o tom,
čo sa s ním deje, čo od liečby môže očakávať, priebežné sledovanie stavu počas liečby – bolo to pre
nás ako iný svet!“, s úsmevom dodáva Gizka.
„Moje pocity ako matky sa nedajú opísať slovami. Od začiatku som verila, že nám liečba musí pomôcť.
Veď predsa mladé dievča má celý život pred sebou! Verila som a verím profesionalite lekárov
v Malackách.
Mojej Miške zo srdca prajem, aby sa uzdravila, veď predsa zdravie je to najvzácnejšie, čo máme.
Želám jej, aby žila život podľa svojich predstáv a snov a ja jej budem vo všetkom nápomocná“, hovorí
hrdá mama bojovníčky Mišky Kevelyovej.

