Vďaka unikátnej metóde,
ktorá obnovuje poškodené
tkanivá, sa mladému
mužovi výrazne zvýšila
kvalita života.

Martinovi po autonehode pomohli

KMEŇOVÉ
BUNKY
M
artin si privyrábal
s otcom ako lesník, keď
ho počas opravy nákladného auta nešťastnou náhodou pritlačilo vozidlo, ktoré používali pri
zvoze dreva. „Ležal som pod autom,
opravoval som poruchu, keď sa zrazu uvoľnilo a zacítil som silnú bolesť,“
spomína mladý muž. Mohutná
konštrukcia ho privalila a polámala mu stavce. Dokonca došlo k poraneniu miechy.

OPERÁCIE POMOHLI
LEN ČIASTOČNE
„Z plného zdravia som sa
stal ležiaci pacient, ktorý
svet pozoroval z lôžka. Túžil som sa však kvôli partnerke a dvom malým deťom čo najskôr vyliečiť, aby som mohol znova pracovať a normálne žiť,“
zveruje sa.
Nasledovalo niekoľko operácií a rehabilitácií, no tie Martinovi po-

mohli len
čiasto čne.
Hľadal preto
ďalšie možnosti liečby,
ktorá by naozaj zabrala. Na internete ho zaujala skúsenosť ženy,
ktorá po vážnom úraze absolvovala unikátnu metódu terapie pomocou kmeňových buniek.

NIEKOĽKOROČNÉ
SKÚSENOSTI S LIEČBOU
Kmeňové bunky sú súčasť organizmu. Majú liečebné, regeneračné
a hojivé schopnosti. Z tela pacienta sa odoberie dostatočné množstvo
tukového tkaniva, z ktorého sa špeciálnou metódou v sterilných podmienkach izolujú kmeňové bunky.
Tie sa aplikujú do postihnutého

miesta. V Nemocnici Malacky majú
s liečbou kmeňovými bunkami niekoľkoročné skúsenosti. „Už po prvom podaní kmeňových buniek som
pocítil zlepšenie. Prestal som s cievkovaním močového mechúra, takisto
sa upravilo vyprázdňovanie. Zlepšila sa hrubá motorika, takže som
schopný rehabilitovať viac a intenzívnejšie. Zvládnem oveľa väčšiu záťaž. Môžem šoférovať auto a denne
pracujem na cieli – opäť chodiť,“ opisuje účinky liečby. V súčasnosti má
za sebou dve aplikácie kmeňovými
bunkami a doma rehabilituje. Je
rád, že liečba napreduje a verí, že
onedlho bude kráčať bez pomoci
a viesť plnohodnotný život.
Na bezplatnú konzultáciu
v Nemocnici Malacky sa
možno objednať na čísle
0800 30 00 30 alebo
prostredníctvom webu
www.liecbabunkami.sk.
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