Vozičkárovi pomohli neznámi priatelia zo sociálnej siete
Milan Kráľ | 22. marca 2012 17:45
Sociálne siete môžu mať na ľudské zdravie negatívne účinky, ako tvrdia niektorí odborníci,
40-ročnému Stanislavovi Minárikoví z Považskej Bystrice však pomohli v jeho zdravotných
problémoch až zázračne rýchlo. Priatelia a priatelia priateľov na facebooku sa mu poskladali
na špeciálny invalidný vozík, ktorý by mu štát nezaplatil a na ktorý by si sám ťažko dokázal
našetriť.
"V jedenástich ma zrazilo auto, tri roky sa nevedelo, čo je vlastne príčinou toho, že nemôžem
dobre chodiť. Potom mi diagnostikovali svalovú dystrofiu," spomína Stanislav Minárik.
Je to zákerné ochorenie, ktoré súčasná medicína nedokáže vyliečiť, môže iba zmierniť jeho
postup. Pri tejto genetickej poruche sa človeku stráca svalstvo, a to má za následok stratu sily.
Je to progresívne ochorenie, ktoré sa vekom zhoršuje. K tomu sa v poslednom čase pridružila
aj ďalšia zdravotná komplikácia, cukrovka. Pri nej musí dodržiavať stravovací režim, brať
inzulín a mal by sa čo najviac pohybovať.
"Cukrovkárovi prikazujú diétu a veľa pohybu, pri svalovej dystrofii tomu pohybu veľa nedáte,
sú to dve choroby, ktoré sa bijú. Veľmi by mi pomohol špeciálny polohovateľný vozík, ktorý
umožňuje meniť polohu od vertikálnej po horizontálnu. Keď človek len sedí, nohy sa
nedokrvujú, to je pre diabetika nebezpečné, môže vzniknúť diabetická noha a ďalšie
komplikácie," hovorí vozičkár.
Stanislav Minárik veľmi túžil po tomto špeciálnom vozíku, ktorý by mi uľahčil každodenný
život, takáto pomôcka človeku umožní, aby aj napriek hendikepu mohol byť aktívny a cítiť sa
prospešne. Urobil si prieskum a zistil, že cena takéhoto vozíka sa pohybuje od 13 000 do 15
000 eur. Keď si zrátal príspevok od štátu a vlastné úspory, nebola to ani polovička ceny.
Zdôveril sa s tým svojim kamarátom a jeden z nich to dal na facebook.
"Nabralo to neuveriteľný spád, ľudia začali moju prosbu šíriť ďalej. Keď som ju písal, ani
som len nedúfal, že by mohla osloviť taký obrovský počet ľudí. Prosba bola o tom, že keď aj
nemôžu sami pomôcť, môžu ju posunúť ďalej. Najväčším prekvapením pre mňa bolo, že
trvalo veľmi krátko, kým sa vyzbierala potrebná suma. Prekvapilo ma to najmä v tejto dobe,
keď je finančná kríza a veľká nezamestnanosť," s dojatím hovorí Stanislav Minárik.
Za mesiac mu od priateľov na sociálnej sieti prišlo okolo 8 tisíc eur. Vozík si už objednal,
doma by ho mal mať tak o mesiac. Každý takýto vozík sa vyrába presne na mieru, podľa
výšky, váhy, aj samotného telesného postihnutia.
Podľa webovej stránky muskulárnych dystrofikov patrí toto ochorenie do veľkej skupiny
nervovosvalových ochorení, ktoré sa odlišujú rôznorodým postihnutím. Odhaduje sa, že na
Slovensku žije asi 5 tisíc ľudí s nejakou formou nervovosvalového ochorenia.
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