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„Kosmiczna” rehabilitacja w sosnowieckiej fundacji

Przez trudy do gwiazd
Od dawna dzieci cierpiàce na dzieci´ce pora˝enie mózgowe czeka∏y na Êwiate∏ko w tunelu. Nadzieja zawita∏a z chwilà powstania, dzia∏ajàcej w Sosnowcu, filii
fundacji „Zdà˝yç z pomocà”. Chore maluchy, ˝mudnymi çwiczeniami i ci´˝kà pracà osiàgajà efekty, jakich nie daje im ˝adna inna terapia.
padkiem – mówi Aneta KwaÊniewska z Krakowa, mama Filipa. – Metoda Vojty i inne sposoby nie dawa∏y rezultatów. Po trzytygodniowym
turnusie Filip zaczyna ju˝ kontrolowaç g∏ow´,
a to jest najwa˝niejsze – mówi pani Aneta. Nie
wyobra˝a sobie, ˝e mog∏oby si´ okazaç, i˝ nie
mogà tutaj przyje˝d˝aç. – Fundacja da∏a nam
iskierk´ nadziei, t´ tak bardzo potrzebnà, ˝eby
co rano stawiaç czo∏a mniejszym i wi´kszym
trudnoÊciom, mieç si∏´ na praktycznie niekoƒczàcà si´ rehabilitacj´, mimo wszystko potrafiç
si´ uÊmiechaç. Dla naszych dzieci i dla nas takie oÊrodki jak ten, gdzie mamy wsparcie z ka˝dej strony, to skarb nie do opisania – twierdzi.
Podobnych przyk∏adów mo˝na by przywo∏aç
wiele. Wystarczy zajrzeç do oÊrodka przy ulicy
Mireckiego i przypatrzeç si´ poczynaniom zatrudnionych tam rehabilitantów. Filia warszawskiej Fundacji Dzieciom „Zdà˝yç z pomocà”
dzia∏a w Sosnowcu od roku. Od roku te˝ dzieci
z pora˝eniem mózgowym mogà tutaj korzystaç
z leczenia przy pomocy kombinezonów TheraSuit. Jest to jedyny taki oÊrodek w Polsce po∏udniowej.

Laura i KrzyÊ na zaj´ciach terapeutycznych w kombinezonach TheraSuit.
rzyipó∏letniego Krzysia pozna∏am w centrum Rehabilitacji Ren-Pol. Ubrany
w specjalny kombinezon, wyglàda∏ jak
ma∏y kosmita. W∏aÊciwie porusza∏ si´ na sznureczkach, jak marionetka. Ka˝dy metr drogi pokonywa∏ z ogromnym wysi∏kiem, si∏à w∏asnej
woli podnoszàc si´ po ka˝dym upadku. Za ka˝dym razem, kiedy podnosi∏ policyjne autko,
uÊmiech mia∏ wokó∏ g∏owy. Do dziÊ czeka na
jednoznacznà diagnoz´. W kraju lekarze nie potrafià jej postawiç.
– Obni˝one napi´cie mi´Êni, opóêniony rozwój psycho-motoryczny – tyle powiedziano nam
do tej pory – mówi Bo˝ena Wójcik, mama Krzysia. – Rodzic dziecka niepe∏nosprawnego zap∏aci ka˝de pieniàdze, ˝eby mu pomóc. KrzyÊ rehabilitowany jest od drugiego miesiàca ˝ycia. ˚adna terapia nie przynios∏a takich efektów, jak ta
w Sosnowcu. Ryzyko si´ op∏aca∏o. Ju˝ po pierwszym turnusie widoczny by∏ post´p – opowiada.
Pani Bo˝ena przyje˝d˝a tu z Piaska ko∏o Pszczyny od roku. MyÊli o rehabilitacji w Anglii, ale
Sosnowiec jest dla niej szczególnym miejscem.
– Takiej atmosfery nie spotka∏am nigdzie. Tu,
w centrum, widz´ jak syn pokonuje s∏aboÊç w∏asnych mi´Êni, mog´ zostawiç go pod opiekà rehabilitanta i o nic si´ nie martwiç. Wszyscy sà przyjaênie nastawieni. Najpi´kniejsze jest to, ˝e trud
si´ op∏aca. Krzysiu chodzi ju˝ za r´k´. Jeszcze
rok temu porusza∏ si´ tylko na czworaka. Niebawem wybiera si´ do przedszkola. Wszystko dzi´ki kombinezonowi TheraSuit – mówi pani Bo˝ena.
W podobnym kombinezonie w sosnowieckim
Centrum Wad Postawy çwiczy Filip. Cierpi na
czterokoƒczynowe pora˝enie mózgowe. Ma
cztery i pó∏ roku. Lekarze spisali go na straty
z racji bardzo du˝ego stopnia upoÊledzenia,
choç rehabilitacj´ zacz´to w trzecim tygodniu
˝ycia dziecka.
– O Fundacji dzieciom „Zdà˝yç z pomocà”
i o centrum rehabilitacji dowiedzia∏am si´ przy-

chowym, wadami postawy – wyjaÊnia pani Renata.
Od szeÊciu lat jest producentem kombinezonu
TheraSuit. Fundacj´ stworzy∏a dlatego, ˝e jak
mówi, na ca∏ym Êwiecie dzieci korzystajà z tej nowoczesnej metody. Chcia∏a, ˝eby w Polsce ktoÊ
da∏ szans´ naszym maluchom. No i uda∏o si´.
Kombinezon to w istocie mi´kka dynamiczna
orteza. Poprzez system elastycznych konektorów pozwala cia∏u pacjenta uzyskaç prawid∏owe
ustawienie i pozycj´. Tak naprawd´ zast´puje
w pewnym sensie mi´Ênie. Dzi´ki temu chore
dzieci uczà si´ prawid∏owego wzoru ruchowego.
Stymulowane sà receptory mi´Êni, Êci´gien
i wi´zade∏. TheraSuit zapewnia zewn´trznà stabilizacj´ tu∏owia, co pozwala wykonywaç bardziej p∏ynne i skoordynowane ruchy górnych
i dolnych koƒczyn.
– Najwa˝niejsze jest to, ˝e kostium nie ogranicza ruchów dziecka a osiàgane w nied∏ugim
czasie rezultaty sà lepsze, ni˝ przy stosowaniu
innych, podobnych metod – mówià terapeuci.
Tu, w centrum rehabilitacji, dzia∏ajàcym pod
auspicjami fundacji, chore dzieci wykonujà na co
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Metod´, którà leczone sà w Sosnowcu
dzieci z dzieci´cym pora˝eniem mózgowym,
opracowali rodzice chorej Kaji. Oboje sà
rehabilitantami z wykszta∏cenia. Szukajàc
pomocy dla swojej córki, wyjechali do
Stanów. Tam zaprojektowali nowy kostium
rehabilitacyjny, bazujàc na poprzednich
doÊwiadczeniach i wprowadzajàc niezb´dne
ulepszenia. Jak wykazujà prowadzone
badania, ruchy g∏ówne i precyzyjne
poprawiajà si´ u 94 procent pacjentów.
Lepszà wymow´ i p∏ynnoÊç mówienia
odnotowano u 64 chorych. Najwi´kszy
progres uzyskuje si´ w uk∏adzie
b∏´dnikowym.
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Marta z Bielska-Bia∏ej i Filip z Krakowa çwiczà w sosnowieckim centrum rehabilitacyjnym.
– Specjalny kombinezon stworzony zosta∏
w Stanach Zjednoczonych. Sam pomys∏ zrodzi∏
si´ w dawnym Zwiàzku Radzieckim. Gruntowna
modernizacja prototypu okaza∏a si´ bezb∏´dnà.
Od 2002 roku ulepszony kombinezon stosowany jest w najlepszych oÊrodkach rehabilitacyjBudzyƒska,
nych Êwiata – mówi Renata G´bicz-B
za∏o˝ycielka sosnowieckiej filii fundacji.
– Jest bezpieczny i daje efekty. To doskona∏e narz´dzie w r´kach odpowiednio przygotowanych terapeutów. Uzyska∏ certyfikat „Bezpieczny dla dziecka”. Leczà si´ u nas dzieci,
g∏ównie z dzieci´cym pora˝eniem mózgowym,
ale te˝ z przepuklinà mózgowo-rdzeniowà, zespo∏em Downa, z opóênieniami w rozwoju ru-

dzieƒ ci´˝kà prac´. Walczà ze s∏aboÊciami. Majà
stworzone ku temu rewelacyjne warunki. Przyjazne otoczenie, pastelowe kolory, dajàce poczucie ciep∏a i bezpieczeƒstwa, sprz´t wysokiej klasy, dobrze wykwalifikowana kadra zawodowa,
cierpliwa, jak na rehabilitantów przysta∏o, przytulne pomieszczenia – to wszystko sk∏ada si´ na
ogromny optymizm, którym epatujà tu wszyscy:
dzieci, rodzice, pracownicy. To z kolei przek∏ada
si´ na efektywnoÊç prowadzonych çwiczeƒ.
– Oby takich miejsc by∏o jak najwi´cej – mówià rodzice chorych maluchów, przyje˝d˝ajàcy
ze swoimi pociechami do Sosnowca.
TERESA SZCZEPANEK
162/24/re/

