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Czy to ju¿ ostatnie dziecko ?
22.05.2009.

Za ka¿dym razem, gdy widzê poparzone dzieci, zastanawiam siê - czy tak musi byæ. Widz±c cierpienia tych dzieci, ale
te¿ i doros³ych, chcia³bym, by tego niepotrzebnego cierpienia ju¿ wiêcej nie by³o.
Rozmawiam z lud¼mi, o mo¿liwo¶ci leczenia oparzeñ now± metod±, lecz±c± bez bólu i blizn i nie widzê u nikogo
zainteresowania. Ani u lekarzy, ani u dziennikarzy, ani u polityków, ani u wp³ywowych osób, ani u zwyk³ych ludzi.
Pamiêtam, jak kilka lat temu oparzeniu uleg³a Ola Kuczma. Pokazywano w telewizji j± jako malutkie dziecko, cierpi±ce
po oparzeniach. Moje odkrycie leczenia oparzeñ now± metod±, jest ju¿ dostêpne od ponad 10 lat. Tak wiêc ju¿ i Ola i
tyle innych dzieci i doros³ych, mog³o byæ leczone t± metod±. Leczone dobrze, skutecznie, bez blizn i bólu.
Tak wiêc, po ka¿dym poparzonym dziecku, patrz±c na jego cierpienie i blizny, my¶lê, by co¶ znowu zrobiæ, by to ju¿
by³o ostatnie cierpi±ce w ten sposób niepotrzebnie dziecko. Zadajê sobie, wtedy te¿, pytanie czy to ju¿ ostatnie dziecko.
A za parê dni lub tygodni, znów zdarza siê taka sama tragedia. Niepotrzebna i niepotrzebnie, to dziecko cierpi w trakcie
nieskutecznego leczena klasyczn± metod± leczenia oparzeñ. Wielokrotnie operowane - cierpi latami, by po leczeniu
nadal mieæ okropne szpec±ce blizny i wspomnienia cierpienia i bólu, w czasie kiedy by³o dzieckiem.
Przypominam sobie wywiad z Jurkiem Owsiakiem w telewizji, gdy opowiada³ jak zaczyna³. Bez skutku chodzi³ jak ja,
od drzwi do drzwi, przez chyba, jak to powiedzia³ 15 lat. To tak jak i ja. Mam tylko nadziejê, ¿e ludzie siê zainteresuj±
w koñcu, t± metod± leczenia i jej ogromnymi mo¿liwo¶ciami leczenia oparzeñ.
Tylko kiedy to bêdzie ? I ile dzieci jeszcze w tym czasie niepotrzebnie, bêdzie cierpieæ w wyniku oparzeñ i ich
nieskutecznego i z³ego leczenia ?
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