Vyplatí se to ?
obr. 1 : Srovnání počtu léčených dětí v r. 1998-1999
Rok 1999 byl prvním rokem,, v němž probíhala zdravotní služba během reformy. Ředitelé pracovišť
se po podepsání smluv s pojišťovnami začali poohlížet po zdrojích vedlejších příjmů. Státní
systém a investice se zdají být nezbytné. Pomyšlení na nákup nového zařízení by bylo v této
situaci obtížné, ale v případě přístroje Viofor JPS Systém se zdá být ekonomické a zdůvodnitelné.
V oddělení pro dětské nemoci 22. Vojenské nemocnice pro doléčení a rehabilitaci v Ciechocinku
byla magneto-stimulace prováděna jako jeden ze základních postupů používaných u všech dětí,
pokud se nevyskytly nějaké kontraindikace. Nejčastější příčinou vysílání dětí do našeho sanatoria
jsou vracející se infekce dýchacích cest a tyto byly odborně kvalifikovány pro terapii magnetickým
polem. Po použití přístroje Viofor JPS Systém jsem u těchto pacientů očekávala zlepšení
obranného systému a tím i snížení počtu výskytu onemocnění. Potvrdilo se značné snížení počtu
infekcí horních cest dýchacích u dětí již v prvním čtvrtletí r. 1999 v době pobytu v ozdravovně a
rovněž průběh onemocnění byl kratší a lehčí. Je těžké zdokumentovat takové jevy jako jsou:
počet dnů léčby v izolaci nebo dobu vyloučení z provozu a zákaz vycházení na procházky. Jsou to
neobjektivní parametry a poskytne je lékař. Analýza nákladů na léky použité v r. 1999 ukázala
značné úspory ve srovnáním s předchozím rokem (srov, tabulka 1)
Nemám údaje, které by mohly oponovat pečlivosti diagnóz a krátké a málo intenzívní
léčbě. Mnoho lze vydedukovat ze snížené spotřeby léků. Moje hodnocení je dlouhé. Roční
období , z nichž jsou údaje přejaty pro srovnání a velký počet zkoumaných skupin svědčí o
věrohodnosti uvedených výsledků. Cena přístroje Viofor se ustálila po několika měsících a
přístroj přinesl v průběhu roku finanční zisk Jako lékaře mne nejvíce potěšila skutečnost, že
děti tráví čas na rehabilitacích v Ciechocinku s úsměvem, v bazénu, na inhalacích,
procházkách a neleží v pokoji – izolačce kvůli infekci. Odpověď na otázku položenou
v záhlaví lze jednoznačně odpovědět: ano, vyplatí se to jak zdravotnímu středisku, tak i
pacientovi.
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Viofor System - informace
Pokračování testů a pozorování prováděné od 13 listopadu 2000 do 31 prosince 2000
Terapie se prováděla s 19-ti člennou skupinou dětí s nízkým stupněm postižení (lehké,
mírné, značné, velké) a s tím spojeným zmrzačením. Z prováděných pozorování vyplývá, že
po systematickém a delším (několikaměsíčním) používání lze z používání přístroje Viofor
JPS Systém vyvodit závažná zjištění pozitivních změn.
Patří k nim:
Zeslabení vleklé rýmy
Desetiletý chlapec z DMM měl od tří let vleklý zánět, který byl léčen různými prostupy a
.metodami bez znatelných výsledků, Po několika týdnech použití přístroje Viofor JPS rýma
ustoupila úplně. a objevila se až po silném zánětlivém procesu
Zeslabení ne zcela epileptických záchvatů, z několikadenních – až k jednomu (v pozdním
odpoledni)

Osmileté děvčátko z DPM s později se objevujícími, ne zcela úplnými, epileptickými
záchvaty , které se několikrát denně opakovaly – po několika léčebných zákrocích se počet
záchvatů výrazně snížil.
Výrazné ztišení a snížení popudlivosti a agresivit:
Změny lze pozorovat u všech dětí, avšak nejzřetelnější jsou u dětí, které jsou auto-agresivní
(děti s příznaky autismu). Těžkosti v získání úplnějších poznatků spočívají v nedostatečném
počtu dětí, což je způsobeno slabou spoluprací s rodinami. Např. devítileté děvčátko
s výraznými znaky autismu se dlouho neobjevovalo ve středisko, přicházelo velmi popudlivé,
často bila hlavou o různé předměty, způsobila si i zranění. Bylo těžké ji udržet na okamžik na
jednom místě. Když ležela na velkém aplikátoru, nevstala z něj a pohybovala se v rozmezí
rohože. Když přišla do střediska, objevovala se systematická auto-agresivita jen ojediněle a
krátkodobě a děvče bylo přístupné ke spolupráci , bylo klidnější, i když ne dlouho. Tyto dny
jsme zaznamenali u ní jako „dobré“.
.Zlepšení koncentrace myšlení, lepší korelace s okolím
Chlapec asi sedmiletý dosud nereagoval na okolí. Pobýval o samotě, působil ustrašeně. Při
každodenním používání Vioforu jsme pozorovali změny v jeho chování. Chlapec byl klidnější
a komunikativnější a začal se bavit se stejně starými dětmi. Projevoval též city jako radost,,
avšak i hněv a zlost.
Děvčátko asi osmileté: před terapií byla netečná vůči tomu, co se dělo v okolí. Po zavedení
přístroje Viofor JPS Systém si začala hrát s dětmi automaticky a snaží se sama zapojit do
hry. Reagovala na výzvu : Jdeme se umýt! Poté bezchybně směřuje (doprovázená¨) do
koupelny. Projevovala nevoli. ale též radost, ochotně spolupracovala v prosté zábavě a
mobilizovala k ní ostatní.
Zvýšení vlastní odolnosti organismu
U všech dětí, které se systematicky dostavovaly do střediska a užívaly přístroj Viofor JPS
Systém lze pozorovat odolnost organismu vůči nákaze. Takto se snižuje jejich náchylnost
k různým infekcím. Je to zajímavé i proto, že počasí bylo špatné a účast dětí byla
stoprocentní.

