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H I R D E T É S

TORNÁVAL ÉS FEJLESZTŐ ESZKÖZÖKKEL ERŐSÍTIK AZ IZOMSORVADÁSBAN SZENVEDŐ BIHAR MEGYEI KÉTÉVES KISFIÚ IZMAIT

A génterápia után javult a kis Noel állapota
A fejlesztő tornáknak és 
gyógyászati eszközöknek kö-
szönhetően ma már önállóan 
tud ülni Ölyüs Noel Róbert. 
A két éve gerincvelői eredetű 
izomsorvadással diagnosz-
tizált érkörtvélyesi kisfi ú 
állapota nagyon sokat javult 
a Zolgensma génterápia óta, 
melyre közösségi összefo-
gással sikerült előteremteni 
a szükséges pénzt – mondta 
el lapunknak Fodor Hilda, a 
kisfi ú édesanyja.

» ZOLTÁN ILDIKÓ

„N oel jól van. A Zol-
gensma-kezelés óta 
nagyon sokat javult 

az állapota, már ülni is tud” – 
számolt be a Krónikának az SMA-
ban, gerincvelői eredetű izom-
sorvadásban szenvedő, Bihar 
megyei érkörtvélyesi kisfi ú édes-

anyja, Fodor Hilda. Hozzátette, a 
Zolgensma génterápiát követően 
a Spinraza-kezelést, ami meg-
akadályozza és vissza is fordítja 
a betegség fejlődését, nem hagy-
ták jóvá, elutasították a kérelmü-
ket. A júliusban volt kétéves Noel 
most nem kap olyan kezelést, ami 

az izomsorvadással kapcsolatos 
lenne, viszont mivel nagy a kalci-
umürítés a szervezetéből, a vese 
védelme miatt gyógyszert kell 
szednie. A bukaresti szakközpont 
és a budapesti Bethesda-kórház 
után most egy olaszországi te-
rapeuta és gyógyászati eszközö-

ket forgalmazó cég segíti Noel 
fejlődését egy új fűzővel, amely 
korrigálja a gerincét, testtartását, 
valamint a rövid és hosszú ortézis 
meggátolja a boka és a térd mö-
götti ínszalagok rövidülését.

„Nemcsak az ínszalagokat kell 
megnyújtanunk, hanem abban is 
kell segítenünk, hogy állni tudjon. 
Az ortézis és fűző mellé egy állító-
szerkezetet is használunk, amibe 
belecsatoljuk, viszont meg kell 
tanulnia önállóan is állni” – rész-
letezte Noel édesanyja. Továbbá 
azt is elmondta lapunknak, hogy 
az új, „szuperkönnyű” kerekesz-
széket Noel nagyon szereti, és 
jól tud vele menni. A nyaknyújtó 
nem tartozik a kedvencek közé, 
viszont fontos szerepet játszik a 
gerincoszlop tehermentesítésé-
ben. Elmondta, arról, hogy Noel-
nek mennyi ideig kell használnia 
a gyógyászati eszközöket, a céggel 
és a terapeutával online konzultá-
ció formájában fogják eldönteni, 
továbbá folyamatosan ellenőrzik, 
hogy Noel mit és hogyan használ. 
„Nekünk az izmokat kell felerő-

síteni, amit csak tornával tudunk 
elérni. Egyelőre más kezelést nem 
kap” – hangsúlyozta Fodor Hilda. 
Hozzátette, mindenkinek nagyon 
hálás, akik segítették Noelt, hogy 
eljusson eddig, ugyanakkor remé-
li, hamarosan jobb eredményeket 
tud megosztani követőivel.

Mint arról korábban lapunkban 
beszámoltunk, Ölyüs Noel Róber-
tet 2019. október 22-én diagnosz-
tizálták gerincvelői eredetű izom-
sorvadásos (SMA) betegséggel. 
A kezelésre használt Zolgensma 
génterápia a világ egyik legdrá-
gább kezelése. A családnak az 
egész Erdélyre kiterjedő közössé-
gi összefogásnak köszönhetően 
sikerült összegyűjtenie a Zolgens-
ma génterápia-kezeléshez szük-
séges 2,1 millió dollárt. A szám-
lákon rendelkezésre álló összeg 
mellett a Noel nevével küldött 
SMS-ekből, kupakgyűjtésből, 
elektronikaihulladék-gyűjtésből 
és rendezvényekből további be-
vételekhez is hozzájutottak, így 
meglett a pénz a gyógyszerre és 
az utókezelésre. 

Az orvosi fűző fontos szerepet játszik Noel gerincének fejlődésében
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