
ťaťa, od nich odišiel. O ťažko 
chorého syna sa starala sama, 
pomocnú ruku jej podávali 
rodičia, Tánina mama a otec. 
 
VOJTOVU METÓDU 
NECVIČILI SPRÁVNE 
S  Mathiasom vystriedala 
Táňa niekoľko rehabilitač-
ných pobytov preplácaných 
zdravotnou poisťovňou, vra-
ví však, že to synčekovi vôbec 
nepomohlo. Začala sa teda 
zaujímať o súkromné reha-
bilitačné centrá. Skúsili ich 
niekoľko. „Uvedomila som si, 
že všade cvičia s každým klien-
tom paušálne, bez ohľadu na 
individuálne potreby dieťatka. 
Niekde dokonca – mám takú 
skúsenosť – išli do absolútne-
ho vyčerpania synčeka. Mat-
hias sa od toľkého kriku po-
vracal a od fyzického vy-
čerpania zaspal na lopte. 
Dokonca som sa po 
čase dozvedela, že sme 
Vojtovu metódu cvičili 
nesprávne. Nie všade 
a  každý fyzioterapeut 
ju správne cvičí,“ opi-
suje matka. So synče-
kom bola na rehabilitácii 
aj v Česku, no ani ten pobyt 
výrazne nepomohol. Navyše, 
tamojší terapeuti predostreli Táni 
chmúrnu prognózu – vraj syn bude 
navždy sedieť v špeciálnej stoličke 
a jediné, čo bude môcť robiť, je po-
zerať televízor. Táňu to nahnevalo 
a doslova nakoplo, aby začala hľa-
dať celkom iné centrum. Niekoľko 
nocí presedela pri internete. Všim-

tričke a tá bez toho, aby sa 
jej Táňa na niečo pýtala, 
sama začala hovoriť o Ade-
li, či to vraj nechce vyskúšať. 
„V tej chvíli bolo rozhodnuté. 
Do Adeli sme prišli prvýkrát, 
keď mal Mathias dva roky 
a dva mesiace. Štyri mesiace po po-
byte v Česku, kde mi oznámili hroz-
né správy. Už počas prvého pobytu 
v Piešťanoch sme ľutovali, že sme tam 
nešli skôr, keď bol ešte bábätko,“ uvá-
dza Táňa a dodáva, že vývinu bá-
bätka sa treba venovať pozorne 
a cielene a dôležité je nezanedbať 
pomoc odborníkov v prvých me-
siacoch života dieťaťa. 
 

MATHIAS UROBIL POKROKY 
„Cestou do Adeli som mala trochu 
strach, ako to bude Mathias zvládať. 
No, už od prvej chvíle sa nám tam veľ-

mi páčilo. Úžasný prístup všetkých, 
nikde sme sa s niečím takým nestretli. 
Mathiasa si získali od prvej chvíle. Na 
neurologickom vyšetrení nám všetko 
o  jeho zdravotnom stave vysvetlili. 
Oboznámili nás s postupom liečby, čo 
bude nasledovať, čo chcú dosiahnuť 
synčekovým terapeutickým pobytom. 
Na cvičení som s ním stále, takže veľa 
ma naučia, ukážu, vysvetlia a poučia, 
aké chyby robím,“ hovorí Táňa. 
A ako dodáva, až v Adeli zistila, že 
fyzioterapia je možná aj formou 
hry, bez hrozného plaču a fyzickej 
záťaže. „Mathias sa na cvičenie teší. 

Fyzioterapia je iná, akú sme 
dosiaľ skúsili. Nedá sa porov-
návať. Boli sme tam len päť-
krát a z dieťaťa, ktoré odpísali, 
že bude mentálne postihnuté, 
je celkom iný človiečik. Pozná 
farby, písmená, čísla do desať, 
rozumie všetkému, vie urobiť 
potrebu do záchoda a doro-
zumieme sa. Keď sme tam 
prišli, nevedel absolútne nič, 
ani sa pretočiť na brucho ani 
si hlávku udržať,“ opisuje 
mama pokroky, čo spravil 
syn. Táňa vraví, že vždy, keď 
sa už cíti vyčerpaná – po fy-
zickej aj psychickej stránke, 
vychádza im termín na ďal-
ší pobyt v  Adeli. „Tam ma 
znova povzbudia,  vlejú do 
mňa silu a ja znova idem cez 
všetky prekážky. A ďalším hna-
cím motorom je pre mňa šťast-
né dieťa a jeho viditeľne po-
kroky. Keď mám chvíľu čas, 
väčšinou po večeroch až do 
noci pečiem pre psíkov zdravé 
maškrty alebo vyrábam my-
dielka alebo sa snažím oslo-
vovať  nadácie a  získavať fi-

nancie na rehabilitačné pobyty,“ 
uvádza Táňa.  
 
ODKAZ RODIČOM 
Táňa Halásová prešla so synom 
riadne peripetie, kým sa dostala 
k dobrej liečbe a k terapii. „Rodičom 
odporúčam, aby vždy dali na pocity. 
Tie signalizujú, že niečo nie je v po-
riadku. Predsa len, sme s dieťaťom 
dvadsaťštyri hodín denne. Ak niekto, 
kto vidí dieťa päť minút, povie zlú 
prognózu, nemali by sme strácať ná-
dej. Nemali by sme sa dať odradiť 
a znechutiť, ale bojovať za zdravie 
dieťaťa. Treba pátrať, skúšať, čo die-
ťaťu robí najlepšie. A  netreba sa 
spoliehať, že dieťa má neurológiu 
v poriadku a nepotrebuje cvičiť. Pre-
tože neskôr sa môžeme trápiť, že sme 
stratili najdôležitejších pár mesiacov 
bez cvičenia. Veľmi dobre si treba roz-
myslieť, akým odborníkom zveríme 
do rúk deti, aby sme nestratili ďalší 
čas nesprávnym cvičením,“ zhrnula 
svoje rady pani Táňa. 

VIERA MAŠLEJOVÁ 
Foto: album T. H. a Adeli Piešťany
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sestry a personál v sále videla za-
hmlene. Podarilo sa jej vytlačiť len 
hlavičku bábätká, ďalej to nešlo. Le-
kári sa snažili dostať dieťa von, tla-
čili jej na brucho, pričom to trvalo 
dve a pol hodiny. „Keď sa už Mathias 
dostal von, bol celý fialový, mal oko-
lo krku omotanú pupočnú šnúru 
a neplakal. Hneď ho odniesli a pred-
ýchavali,“ spomína Táňa na krušné 
chvíle. Keďže novorodenec nechcel 
prijímať mlieko, v  jednom kuse 
plakal, mal kŕče a vystúpila mu ho-
rúčka, previezli ho do popradskej 
nemocnice. Tamojší lekári nemali 
pre matku dobrú správu – synček, 
okrem toho, že bol dehydrovaný, 
mal opuch mozgu, zlomenú kľúčnu 
kosť a  zakrvácané očné pozadie. 
„Dali ho do umelého spánku a začali 
liečiť. Za to im budem navždy vďač-
ná – zachránili mi dieťa,“ vraví 
pani Halásová.  Diagnózu, že má 
Mathias detskú mozgovú obrnu, sa 
dozvedela, keď mal jedenásť me-
siacov. Vysvetlili jej, že je to násle-
dok nedostatku kyslíka pri pôrode. 
„Dnes má skoro štyri roky, určite 
som sa s tým nezmierila, len som sa 
s  tým naučila žiť. On bol v brušku 
zdravé dieťa, preto sa s tým nikdy ne-
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dajte na svoje pocity  

T
áňa ako prvorodička prežila 
neskutočne ťažký pôrod – 
odtiekla je plodová voda, 

ktorá bola najprv zelená, neskôr 
čierna. Počas pôrodu takmer od-
padla, prestávala počuť pôrodné 

A NESTRÁCAJTE NÁDEJ
Sníva o tom, že raz jej syn pricupká do náručia, 
objíme ju, osloví konečne MAMA a jej budú tiecť 
slzy šťastia po tvári. V tej chvíli bude TÁŇA 
HALÁSOVÁ vedieť, že už zvládne všetko.

MAMY, 

zmierim. Nikdy sa nevzdám a budem 
robiť všetko pre to, aby mal Mathias 
plnohodnotný život a dosiahol svoj 
strop,“ vraví odhodlane Táňa. V tom 
čase musela prekonať ešte jednu ži-
votnú skúšku – manžel, otec die-

la si, že mamy píšu o tom, ako ich 
deti s detskou mozgovou obrnou ro-
bia pokroky potom, čo absolvova-
li pobyt v súkromnom centre v Ade-
li v Piešťanoch. O pár dní na to išla 
so synčekom na kontrolu k pedia-

MATKA  
SYNA  

S DETSKOU  
MOZGOVOU  
OBRNOU


