SKENAR POMOHOL VYRIEŠIŤ VÁŽNE ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY
Obrátil sa na nás 26-ročný muž s diagnózou: Werlhofova
choroba. Bol vyšetrený na obvodnom hematologickom
oddelení a následne bol problém prekonzultovaný
s centrálnym ústavom hematológie. Prognóza znela: 3-6 mesiacov života. Manželka a aj samotný klient boli o tejto skutočnosti informovaní.
V deň, kedy sa na nás obrátil, užíval denne
20 tabliet Prednizolonu. Krvný obraz pri
vstupnej konzultácii bol veľmi nepriaznivý. Analýza miechy ukázala úplný nedostatok trombocytov. Pri prehliadke klienta
sprevádzala slabosť, pastózny opuch
nôh a tváre. Pre nášho klienta bola príznačná vyššia hmotnosť (hormonálny typ
obezity). Mal výšku 174 cm a hmotnosť 117
kg. Jeho pokožka bola bledá. Na rukách, na
nohách a na tele mal krvné podliatiny s rozličnou veľkosťou – od bodiek až po podliatiny
12 x 15 cm veľké. Lymfy neboli zväčšené, vnútorné orgány nevykazovali viditeľné zmeny.
Nepretržite, bez prestávky (mimo sobôt a nedieľ), sa vykonalo okolo 60 terapií prístrojom
SKENAR. Terapia sa vykonávala podľa základnej metodiky bežne používanej pri aplikácii prístrojom SKENAR. Denne sa pôsobilo na
hrudnú kosť a na ploché kosti. Po 12 dňoch
sa chorý klient začal cítiť podstatne lepšie, pocit slabosti sa prejavil iba pri fyzickej námahe.
Počas tejto doby sa postupne znižovali dávky
Prednizolonu až do úplného vysadenia. Počet
trombocytov sa zvyšoval z 20 tisíc na 40 tisíc
po 20 dňoch terapie.
Po 32 dňoch nastala kríza
– teplota klienta sa zvýšila na
40-41 °C, celkom stratil chuť
do jedla. Počet trombocytov
klesol na 10 tisíc. Denná terapia prístrojom SKENAR pokračovala. O 9 dní sa teplota
normalizovala, zvýšila sa chuť
do jedla, slabosť prešla.
Analýza trombocytov zaznamenala až 90 tisíc, o tri mesiace 92 tisíc, o rok 88 tisíc
a o 2 roky 95 tisíc. Náš klient
odmietol zaradenie do 1.stupňa invalidity a trval na zaradení až do 3. stupňa. O rok na posudkovej komisii
padla otázka: „Vy ešte žijete?“ Kontrolnú punkciu miechy klient kategoricky odmietol. Vzhľadom k tomu, že
sa pacient dobre cítil a nesťažoval sa na nič, nebolo treba vykonať opakovanú SKENAR terapiu. V súčasnosti
sa klient na nič nesťažuje a nemá žiadne zdravotné
problémy.

Sedemročné dievčatko priviedli rodičia so sťažnosťami na silný neutíchajúci suchý kašeľ sprevádzaný po
zjedení aj nepatreného množstva jedla alebo vody
vracaním. Vyšetrili ho lekári v detskej nemocnici
v regionálnom onkologickom centre. Diagnóza znela: zhubný nádor hrudníka mezenchimálneho pôvodu.
Onkológovia stanovili urgentnú operáciu o 3 dni, nedávali rodičom záruku
na uzdravenie. RTG vyšetrenie ukázalo
v hornej časti hrudníka evidentný nádor
veľkosti 6x10 cm s rôznou štruktúrou a so
zreteľnými zaoblenými okrajmi. Záver bol
krutý – nádor v priestore hrudníka. Podľa
lekárskej správy bolo dievčatko vo veľmi
vážnom stave.
Dusilo sa, trápil ho suchý neutíchajúci kašeľ.
Nemohla ležať z dôvodu dýchavičnosti. Mala
zmodrané pery a vyklenutý hrudník, v hornej
časti ho mala deformovaný. Pľúca mali oslabené dýchanie, ozveny srdca boli zvučné, pulz
130, arteriálny tlak 75/50. Tieto javy sprevádzalo plytké dýchanie, brucho bolo mäkké,
priehmatné a bezbolestné. Pečeň mala zväčšenú o 2,5 cm. Obličky a slezina zväčšené
neboli.
Po prvej terapii sa
dievčatku začalo lepšie dýchať, zmenšila sa dýchavičnosť.
Po troch terapiách
mohlo spať poležiačky, kašeľ sa zredukoval, ustalo vracanie.
Po piatich terapiách
bol kašeľ zriedkavý,
prejavil sa iba pri fyzickej námahe, stratila
sa cyanóza (modré
pery). Po desiatich
terapiách prístrojom
SKENAR hrudník nadobudol normálnu formu. Dieťa sa na nič
nesťažovalo.
RTG snímok ukázal, že sa nádor dvojnásobne zmenšil.
Po 20 terapiách SKENAROM na RTG snímku nebola
zreteľná žiadna patologická zmena. Na kontrolných
RTG vyšetreniach sa po prvom a druhom roku neprejavili žiadne patologické príznaky. V súčasnosti je stav
dievčatka normálny, nesťažuje sa a nemá žiadne ťažkosti.
Fotografie sú ilustračné.
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