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8 Haziran-SPAST•K ENGELL• KIZININ TEDAV•S• •Ç•N GEL••T•RD••• YÖNTEM•
DÜNYAYA TANTMAYA ÇALI•IYOR
ANKARA (C•HAN) - Spastik çocuklar ve bedensel özürlüler için geli•tirilen yeni bir tedavi
metodu hastalık ile mücadele verinlere umut kayna•ı olacak. Amerikan vatanda•ı Polonya
uyruklu Fizyoterapist •zabella Koscielnsky'nin geli•tirdi•i " Therasuit" tedavi medotu artık
Türkiye'de de uygulanacak.
Amerikalı Fizyoterapist Koscielnsky geli•tirdi•i metod ile ilgili, Türk fizyoterapistlere
e•itim vermek için geldi•i Kırıkkale'de C•HAN'a açıklamalarda bulundu. Koscielnsky, "2005
Rehacare-Dusseldorf yılın sa•lık ödülü" alan bulu•u ile ilgili •unları anlattı:

"Ben ve e•im fizyoterapistiz. Kızımız Kaya do•du•unda spastik oldu•unu farkettik. Tedavisi
için elimizden ne geliyorsa yaptık ama sonuç alamadık. Polonya, ardından Avrupa'da kızımız
için çözüm aradık. Kaya'yı Avrupa'da sa•lı•ına kavu•turamayınca Amerika'ya gittik. Orada da
bir netice alamayınca, kendi çocu•umuzun tedavisi için gerekli yönteme kendimizin
bulmasından ba•ka yol kalmadı•ını anladık ve " Therasuit" metodunu geli•tirdik."
Koscielnsky, bir anne olarak dünyanın en mutlu insanı oldu•unu belirterek, "Geli•tirdi•imiz
fizik tedavi yöntemi ile kızımız sa•lı•ına kavu•tu. Yıllarca oturmak zorunda kalan, dengeli
hareket edemeyen kızımız •imdi 15 ya•ında ve ya•ıtları ile birlikte spor yapıyor ve bisiklete
binebiliyor." dedi.
Koscielnsky'nin geli•tirdi•i tedavi metodunun merkezinde, spastik hastalar için icat etti•i
özel bir elbise var. Koscielnsky, bu elbiseyi, uzayda hareket eden astronotların
elbiselerinden ilham alarak geli•tirdi•ini belirtiyor. Geli•tirilen bu elbise ile, spastik
çocukların kendi vücutlarını hissetmeleri sa•lanıyor ve bu sayede vücudunu hisseden çocuk
kas ve eklemlerini çalı•tırmaya ba•lıyor. "Therasuit" yöntemi uygulanan çocukların, normal
fizik tedavi yöntemine iki yılda verdikleri tepkiyi 21 günde aldıklarını belirten Koscielnsky,
bu yöntem ile fizik tedavi esnasında çocukların a•lamasının ve acı çekmesinin önüne
geçildi•ini de ifade ediyor.
Koscielnsky'nin metodu Dünya genelinde 76 klinikte uygulanıyor. Tedavi medotu ile ilgili
e•itim semineri vermek için Kırıkkale'ye gelen Koscielnsky, sözkonusu yöntemin Türkiye'nin
di•er •ehirlerinde de zamanla uygulanması için gerekli e•itimleri verece•ini söyledi.
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NÖROLOJ•K BOZUKLUKLARA BA•LI TEMEL MOTOR BECER•LER• SORUNLARINA
UZAY G•YS•L• TEDAV•
Serabral Palsi (beyin felçli), geli•im gerili•i ve travmatik beyin hasarı gibi nörolojik
bozuklukları olan çocukların temel motor becerilerini ö•renme sürecini hızlandıran
''TheraSuit'' adlı giysi tanıtıldı.
''TheraSuit'' yöntemini uygulayan Izabela Koscielnsky, Swisshotel'de düzenlenen
konferansta, yöntem hakkında bilgi verdi. Koscielnsky, ''TheraSuit'' adlı giysiyle zayıf kasların
güçlendirildi•ini, felçli hastalarda kullanıldı•ında olumlu yönde geli•meler sa•landı•ını
anlattı.
Yöntemi, nörolojik bozuklu•u olan kendi kızı üzerinde de denedi•ini belirten Koscielnsky,
''Kızımdaki ilerlemeleri kendi gözümle görmeye ba•ladım. Omurilik sırt kaslarının geli•ti•ini,
birçok kasın aynı anda kasılabildi•ini ve eksikliklerin ortadan kalktı•ını gördüm'' dedi.
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Ba•lık, yelek, •ort, diz pedleri, ayakkabı ba•larından olu•an özel tasarım giysinin, ilk
olarak Sovyet kozmonotları için dizayn edildi•ini söyleyen Koscielnsky, daha sonraları
Amerikalı bilim adamlarınca, direnç ve kuvvet e•itimiyle hastayı desteklemek, vücudun
duru• •eklini düzeltip, genel kas kontrolünü geli•tirmek için kullanıldı•ını kaydetti.
Koscielnsky, vücudun kas çalı•malarıyla kendini yeniledi•ini ifade ederek, kostümün
fiziksel engelliler için yeni bir umut oldu•unu söyledi.
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