Rozhodnutie, ktoré by som urobil znova
Zdravie je len jedno. Aj preto sa pán Pavol rozhodol pre aplikáciu kmeňových
buniek do boľavých kolien. Z výsledku bol nadšený nielen on, ale aj všetci v jeho
okolí. Opäť sa môže naplno venovať svojej práci a rodine.

Pavol (59) sa celý život živí prácou v oblasti elektroinštalačných, výškových a
montážnych prác. „Moje telo je po každodennej namáhavej práci vyčerpané, čo sa
odzrkadľuje aj na mojom pohybovom aparáte,“ uvádza pán Pavol.
Bolesti ma prinútili vyhľadať odbornú pomoc
Dlhodobé bolesti kolien, ktoré Pavla začali trápiť krátko po päťdesiatke, ho
prinútili, aby túto situáciu začal riešiť. „Moje okolie ma veľmi podporovalo pri
rozhodovaní podstúpiť aplikáciu kmeňových buniek, keďže sami videli ako ma
bolesti obmedzujú v pohybe. Spoločne sme hľadali to najlepšie riešenie,“ spomína
na rozhodnutie absolvovať zákrok pán Pavol, u ktorého krátko pred operáciou
nastalo rapídne zhoršenie stavu. „Veľké bolesti mi spôsobovalo ohýbanie kolena
pravej nohy, cítil som v ňom ťahanie a trápili ma kŕče. Mal som problém dokonca aj
so samotným našliapnutím na nohu,“ opisuje zmenu svojho zdravotného stavu
pán Pavol, ktorý sa na zákrok objednal doslova v hodine dvanástej.
Pred operáciou mal pán Pavol rešpekt, nie však strach. „Každý zákrok sa spája s
niečím, čo sme ešte nezažili, nevieme čo nás čaká,“ vysvetľuje a dodáva, že mal
rovnaké pocity. Veril však, že aplikácia dopadne úspešne a zbaví ho bolesti.
Kvalita služieb v Nemocnici Malacky ma milo prekvapila
„Prístup doktora Hrica, ktorý zákrok realizoval, bol naozaj špičkový. Rovnako ako
služby, informovanosť a vybavenosť nemocnice,“ hodnotí pán Pavol z pohľadu
pacienta a bez váhania reaguje, že pre zákrok by sa určite rozhodol znova.
Po aplikácii kmeňových buniek nastalo u pána Pavla výrazné zlepšenie, hoci pri
zmene počasia ešte občas pociťuje bolesť. Zákrok podstúpil pred piatimi
mesiacmi, pričom prvé zmeny k lepšiemu sa dostavili už tri týždne po aplikácii.
„So stavom po aplikácií som veľmi spokojný. Môžem ju všetkým len odporučiť.
Mám vnúčatá, ktoré si vyžadujú veľa pozornosti, potrebujú pobyt v prírode a rady
skúšajú nové veci. Pred zákrokom som tieto aktivity nezvládal. Teraz sa svojej
rodine a práci, ktorú mám naozaj rád môžem venovať naplno. Neviem si
predstaviť, že by som zostal nejakým spôsobom indisponovaný,“ dodáva spokojný
Pavol.

„Za všetko Nemocnici Malacky ďakujem a prajem im veľa spokojných
pacientov, ktorí budú rovnako nadšení a spokojní ako ja.“

