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Venovanie 

Túto knihu venujem neurochirurgovi Dr. Davidovi F. 

Jimenezovi a  Dr.Constance M Baroneovej, plastickej 

chirurgičke - s úžasnými schopnosťami a neuveriteľnou 

kombináciou profesionality, ľudskosti a úprimnej, 

nekonečnej lásky k ich malým pacientom. 

 

 

Informácie z medicínskej oblasti v tejto knihe slúžia 

výlučne účelom informačným a vzdelávacím, nenahrádzajú 

odbornú lekársku starostlivosť či diagnózu stanovenú 

odborným lekárom. Za účelom správnej diagnózy 

a možnosti liečby stále konzultujte odborného lekára. 

 

 

 

Menej invazívna Endoskopická Pásová Kraniektómia sa 
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Predslov 

 

Krátko nato, ako sme sa prvý raz stretli v našom 

chirurgickom sídle, sme zistili, že pociťujeme silný zápal 

a vášeň pre dojčatá a detských pacientov, najmä pre tých, 

ktorí sú postihnutí  kraniofaciálnymi ochoreniami. Súčasne 

s našimi životnými záväzkami jedného voči druhému sme sa 

rozhodli sústrediť našu snahu, vášeň a schopnosti na liečbu 

detí s kraniosynostózou a stavmi týkajúcimi sa tohto 

ochorenia. Kraniofaciálna chirurgia ponúka chirurgovi 

širokú škálu chirurgických postupov a možností, ktoré sú 

náročné a zložité, avšak veľmi efektívne. 

Sňať malému dieťaťu takmer celú lebku a následne 

ju zrekonštruovať do normálneho stavu je z profesionálneho 

hľadiska skutočne uspokojivé.  Avšak keď sme sa stali 

rodičmi, stáli sme na druhom konci spektra. Ak by sme mali 

dieťa s kraniosynostózou, nechali by sme ho prejsť takýmto 

zážitkom? 

Naše postupy sme postupne zlepšili, dĺžka trvania 

operácie klesla zo 7-9 hodín na 3,1 hodiny, v priemere. 

Hodnoty krvných transfúzií sme znížili zo 100 percent na 67 

percent. Napriek tomu sme si kládli otázku : “Komu by sme 

dovolili operovať naše vytúžené dieťa? “ Ako sa ukázalo, 

naše dieťa bolo dokonalé a žiaden zákrok nebol nutný. 

Avšak táto skúsenosť nás dohnala k tomu, aby sme 

prehodnotili možnosti. Môže byť zákrok menej invazívny? 

Dokážeme znížiť nutnosť transfúzií? Dokážeme 

minimalizovať traumatický zážitok u malého pacienta 

a skrátiť čas hospitalizácie? 
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A v konečnom dôsledku – dokážeme zlepšiť dlhodobé 

výsledky v porovnaní s  tradičnou operáciou, ktorú sme 

doteraz realizovali? Odpoveď, ako sa ukázalo o 16 rokov 

neskôr, je jednoznačné a sebavedomé áno. 

 Stále si pamätáme deň, kedy sa Patrick a jeho 

rodičia s nami stretli po prvý raz. Mali za sebou svoj vlastný 

prieskum a rozhodli sa cestovať z Kalifornie do vzdialeného 

Texasu a konzultovať ich situáciu s doktormi, ktorých nikdy 

nevideli, aby odovzdali ich vzácne bohatstvo úplne 

neznámym ľuďom. Dlho sme sa rozprávali, odpovedali sme 

na všetky ich otázky a upokojili sme ich myseľ i dušu (čo 

bolo možno náročnejšie než zákrok sám o sebe). S vierou 

a dôverou v ich srdciach nám odovzdali svojho syna. Zákrok 

bol absolútnym úspechom. Trval štyridsaťjeden minút, 

Patrick stratil krv v množstve kávovej lyžičky a z nemocnice 

bol prepustený nasledujúce ráno. 

 Táto kniha farbisto opisuje cestu jedného z našich 

takmer 600 chirurgických pacientov. Opisuje úzkosť, obavy 

a nepokoj, ktorý rodičia často zažívajú, keď sú 

konfrontovaní s neznámou diagnózou, protikladnými 

možnosťami liečby a snažia sa zvoliť to najlepšie riešenie 

pre ich dieťa. Rozpráva  pôsobivý príbeh nádeje a viery. Ako 

sa ukázalo, Patrick je dnes veľmi pekný, bystrý 

a inteligentný mladý muž, ktorý vyzerá absolútne normálne 

a nepamätá si nič z toho, čo sa mu stalo pred rokmi. 

 Vážime si, že pani Turnerová napísala tento príbeh, 

aby sa z neho iní mohli poučiť a zužitkovali ho pre seba. 

Ktovie, možno  jedného dňa si Patrick zvolí životnú kariéru 

s cieľom pomáhať ľudstvu a ostatným okolo seba.  

 

Dr. David Jimenez 

     Dr.Constance M Barone 

   Jún 2012 
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Úvod 

Kraniosynostóza. Skúste to slovo vysloviť tri krát  

za sebou. Máte ho plné ústa a je tak strašidelné,  ako je dlhé. 

Nebola som vôbec mladou matkou a Patrick nebol moje prvé 

dieťa.  Napriek tomu som aj tak nemala ani potuchy o tom, 

že niečo také, ako kraniosynostóza, existuje. Takisto som 

vôbec nevedela,  že sa táto choroba objavila v rodine môjho 

manžela... kým sa to nestalo nášmu synovi. 

              Doktori  často odporúčajú sledovať detskú hlavičku. 

Keďže som nebola novopečená matka, už som vedela, že 

treba dávať pozor na veľké mäkké miesto na vrchu 

Patrickovej hlavy.  

Vedela som, že má tvar diamantu a že sa nemá 

uzavrieť príliš skoro, ani príliš neskoro. Čo som ale nevedela, 

bol fakt, že treba dávať pozor i na kraniálne švy, hrčky a 

hrbolčeky po celej detskej hlavičke. Čo je to  kraniálny šev? 

premýšľala som.  

Keď sa Patrik narodil, vedela som, že niečo nie je v 

poriadku. Jeho hlava nebola ako hlavičky ostatných detí 

a určite nebola ani taká, ako hlavičky jeho súrodencov v jeho 

veku. Pripisovala som Patrickovu úzku hlavu rodine zo 

strany môjho manžela, ktorá sa vyznačovala vyšším čelom. 

„On nemá čelo“, žartovali sme, „on má štít“. Patrik bol náš 

milučký mimozemšťan. 

 Aj keď sme sa tvárili, že je všetko v poriadku, stav 

nášho syna bol jednoznačne znepokojujúci. Každú noc som 

pobozkala Patrickov štít. Vlasy by to prípadne mohli 

prekryť, upokojovala som sa. Avšak jeho hlava sa deň po dni 

predlžovala. Snáď prestane ďalej rásť, či nie?? Mýlila som 

sa. Mýlila som sa a vôbec som netušila, čo sa vlastne deje. 
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Kraniosynostóza je pre väčšinu matiek neznámy 

pojem. Prečítala som snáď všetky knihy o tehotenstve a 

živote dieťaťa v útlom veku, aby som sa uistila v tom, že som 

pripravená na všetko, čo by sa prípadne mohlo prihodiť 

môjmu dieťaťu. Kraniosynostóza môže byť genetického 

pôvodu - tak, ako to bolo v našom prípade - ale objaviť sa 

môže u každého dieťaťa, i keď sa podobný problém predtým 

v rodine nevyskytol. Dúfam, že táto kniha poskytne rodičom 

základné informácie týkajúce sa správneho tvaru detskej 

lebky a verím, že zvýšim ich vedomosti o oblasti lebečných 

abnormalít, ktoré sa môžu objaviť u ktoréhokoľvek dojčaťa. 

Naliehavé situácie nás zvyčajne zasiahnu v tom 

najneočakávanejšom okamihu. Rodičia prirodzene túžia 

veriť tomu, že ich dieťa nezažije žiadne komplikácie počas 

svojho vývoja, avšak stať sa to môže. Tento fakt musíme 

akceptovať a  radšej sa oboznámiť  s možnými rizikami.

  

Náš drahý syn Patrick mal kraniosynostózu. Vždy, 

keď počujete, že vaše milované dieťa má akúkoľvek 

nečakanú komplikáciu, je to, akoby vás niekto udrel po 

hlave. Ste šokovaní a otupení. Nie ste schopní tú informáciu 

spracovať. Moje dieťa má...má čo?? Nie. To jednoducho 

nemôže byť pravda. Šokové vlny, ktoré dostávate, sa 

premieňajú na vlny zúfalstva a bolesti. Viete, že ste to jediné, 

čo dieťa má a že musíte byť silní a okamžite nájsť riešenie. 

Hľadanie riešenia pohltí  všetok váš produktívny čas. 
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Našťastie pre nás, Dr. Jimenez vošiel do našich 

životov s vytúženým riešením. Vedeli sme, že Patrick bude 

potrebovať operáciu a predstava nožov a chirurgických 

nástrojov otvárajúcich jeho telo nás bolela pri srdci. Dr. 

Jimenez náš strach pochopil a rýchlo ho utíšil. Vysvetlil nám 

jeho unikátnu techniku, ktorá takmer garantovala úspech. Za 

jeho prácu s naším synom mu budeme navždy vďační.

  

 Pre budúcich lekárov, ašpirantov a stážistov: nedá 

sa presne vyjadriť, ako veľmi neoceniteľná a drahocenná je 

práca Dr. Jimeneza  pre lekársku obec. 

On vynašiel endoskopickú operáciu - menej invazívny 

spôsob liečby  pre pacientov s kraniosynostózou. 

Vývoj kraniosynostóznej liečby prešiel dlhou 

a problematickou cestou. V minulom storočí bola úmrtnosť 

dojčiat vysoká, dokonca i keď dieťa prežilo riskantný 

zákrok. Komplikácii bolo veľa a boli veľmi nebezpečné. 

Avšak v súčasnosti, vďaka Dr. Jimenezovi môže ustráchaný 

rodič pokojne v noci spať, pretože vie, že jeho dieťa je 

v dobrých rukách. Táto menej invazívna technika znižuje 

záťaž na malého pacienta, ako i  psychický tlak na jeho 

rodičov. Trénujte a zlepšujte sa, učte sa od Dr.Jimeneza. 

S jeho metódou budú mať vaši pacienti  väčší pokoj na duši,  

v porovnaní s krutými invazívnymi metódami minulých 

rokov.    

Táto kniha je venovaná Dr. Jimenezovi a jeho 

manželke, Dr. Baroneovej. Vašou vášnivou prácou meníte 

každý deň životy mnohých. Môj syn nemohol byť v lepších 

a kvalifikovanejších rukách. Dnes je z neho normálne dieťa 

a nikdy by ste nepovedali, že prekonal  akýkoľvek závažný 

chirurgický zákrok. 
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Časť prvá                                      

Kraniosynostóza 
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Kapitola 1 

Abeceda anatómie 

lebky dojčiat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predtým než si rodičia dokážu všimnúť akékoľvek  anomálie 

na lebke svojho dieťaťa, musia vedieť, ako vyzerá zdravá 

lebka. Ak chcú rodičia rozpoznať zdravú lebku, je dôležité, 

aby poznali jednotlivé časti, z ktorých lebka pozostáva.  

Príslušné znázornenie si pozrite na obrázku vyššie. 

 

NORMÁLNA LEBKA NOVORODENCA 

čelové kosti 
čelový šev 

vencový šev predný 
lupienok 

temenné 

kosti šípový šev 

lambdovitý šev zadný lupienok 

záhlavná kosť 
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Lebku dieťaťa tvorí niekoľko kostí: 

 

. Dve čelové kosti, ktoré tvoria prednú časť lebky. 

 

. Dve temenné kosti, ktoré tvoria najväčšiu časť  

lebky – vrch, bočné strany a zadnú časť. 

 

záhlavná kosť v dolnej zadnej časti 

hlavy.  

         

Lebečné kosti obvykle zostávajú oddelené približne do 

dvoch rokov veku dieťaťa. Lebečné kosti držia pohromade 

silné vláknité tkanivá nazývané lebkové švy. 

 

Lebkové švy dojčiat sú veľmi flexibilné. Táto ich vlastnosť 

je užitočná pri pôrode, pretože umožňuje hlavičke prejsť 

pôrodnými cestami. Ako mozog rastie, tieto švy sa naťahujú 

a vytvárajú novú kosť, čo umožňuje, aby lebka spoločne 

s mozgom, ktorý sa nachádza pod ňou, narástli do tvaru 

normálnej lebky dospelého človeka. 

 

Poznáme tieto rôzne typy švov: 

 

Zvislé švy 

 

Čelový šev siaha po čelo, medzi mäkkým 

miestom a horným mostíkom nosa. 

 

Šípový šev je najdlhší šev, ktorý sa tiahne 

od mäkkého miesta na vrchu hlavy po zadnú časť hlavy. 
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Vodorovné švy 

 

Vencový šev siaha od mäkkého miesta na vrchu hlavy 

po oblasť pred ľavým alebo pravým uchom. 

 

Lambdovitý šev sa nachádza na zadnej strane hlavy. 

 

 

Priestory medzi kosťami vo vláknitých tkanivách sa 

nazývajú lupienky lebky. Lupienky lebky by mali byť 

ploché a pevné. Vypuklý lupienok je často príznakom 

zvýšeného tlaku v mozgu. 

 

Vypukliny na lupienkoch sa tvoria pri plači alebo 

zvracaní dojčiat, ale keď je dieťa pokojné, lupienok lebky by 

sa mal znova vrátiť do normálneho stavu. Vpadnuté lupienky 

lebky sú znakom dehydratácie dieťaťa. Môže to byť 

následkom chorôb, ktoré zahŕňajú hnačku alebo vracanie. 

Takže rodičia by mali hľadať vpadnuté lupienky, keď ich 

dieťa zažíva tieto problémy. Buďte v prípade vpadnutého 

lupienka obozretní – môže to byť núdzový zdravotný stav 

a môže si vyžadovať okamžitú liečbu. 

 

 

Veľké lupienky na vrchole hlavy majú tvar kosoštvorca. 

Nazývajú sa aj „mäkké škvrny“, ktoré sa zvyčajne uzatvárajú 

medzi siedmym a devätnástym mesiacom. Často môžete 

vidieť, ako táto štruktúra pulzuje ako tep. 

 

Malé lupienky, ktoré majú tvar trojuholníka, 

sa nachádzajú na zadnej strane hlavy a zvyčajne sa 

uzatvárajú do jedného až dvoch mesiacov veku dieťaťa. 
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 Dva malé lupienky sa nachádzajú vedľa oblasti uší na 

oboch stranách hlavy. 

 

 
 

        

Tieto lupienky sa uzatvárajú samé, pričom tento 

proces je súčasťou normálneho rastu. Ja, ako väčšina matiek, 

som vedela o lupienku v tvare kosoštvorca a taktiež som 

vedela, že môžem cítiť tep môjho dieťaťa tak, že sa jemne 

dotknem mäkkej škvrny na vrchole hlavy. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

predný lupienok 

hlávkový lupienok 
klínový lupienok 

predný lupienok 

zadný lupienok 
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Čo však zvyšok hlavy? Nikto mi nikdy nepovedal, 

že mám hľadať vyvýšeniny alebo iné hrbole pozdĺž hlavy 

dieťaťa, ktoré by mohli odhaliť známky vážneho problému. 

Rast mozgu v prvom roku života dieťaťa je rýchly. Objem 

mozgu donoseného dieťaťa pri jeho narodení predstavuje 

štyridsať percent objemu jeho dospelého mozgu. Do veku 

troch rokov sa tento objem zvýši na osemdesiat percent. 

Vďaka lebkovým švom, ktoré držia kosti lebky dieťaťa 

pohromade, sa mozog môže rozpínať, pričom je zároveň 

chránený. 

 

 

Ak dôjde k predčasnému uzatváraniu jedného alebo 

viacerých švov, mozog nemá priestor na to, aby sa v tejto 

oblasti rozpínal.  

A tak sa zväčšuje rôznymi smermi a tvar hlavy sa deformuje. 

Keď k tomu dôjde, nastáva stav nazývaný kraniosynostóza. 
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Kapitola 2 

Kranio – čo?! 

 

 

Zakaždým, keď som položila ľuďom otázku – 

a kládla som ju často – či poznajú kraniosynostózu, neustále 

som počula rovnakú odpoveď: „Kranio – čo?“ 

Nezáležalo na tom, koho som sa opýtala: rodičov, 

tiet, strýkov a dokonca aj ľudí pracujúcich alebo študujúcich 

v oblasti medicíny. 

Zakúsila som desivé zistenie reality – a síce, že ľudia majú 

nulové znalosti o tom, že stav ako kraniosynostóza existuje. 

Neprekvapilo ma to, pretože som bola jednou z tých, ktorí 

nevedeli nič o tomto stave. Slovo „kraniosynostóza“ sa 

nenachádzalo v mojom slovníku… až kým sa to netýkalo 

môjho syna. Ak by mi bol niekto vtedy položil rovnakú 

otázku, on alebo ona by dostali odo mňa rovnakú odpoveď:  

„Kranio – čo?“ Vedzte, že som nebola prvorodičkou, a teda 

neskúsenou matkou. Patrik bol moje tretie dieťa.Do toho 

času som prečítala tonu kníh o tehotenstve a živote dieťaťa 

v priebehu prvých rokov jeho života – v žiadnej sa 

neuvádzalo nič o tomto stave. Bolo to ako fantázia, akoby to 

ani neexistovalo. 

Keď sme sa deň pred Patrikovou operáciou prvýkrát 

stretli s Dr. Jimenezom, doma som si už niečo narýchlo 

preštudovala o kraniosynostóze a prehliadla som stránku po 

stránke, aby som lepšie pochopila, o čo, doparoma, ide. 

Všetko, čo som vedela, bolo, že má príliš veľa slabík a znie 

desivo.  

 

Snažila som sa usporiadať si v hlave každý kúsok informácií, 

ale bola som príliš ohromená  
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všetkými tými lekárskymi termínmi. Švy? Šípové švy? 

Lupienky? Bola som už vyčerpaná z toho, čo nás tak náhle 

zasiahlo, a čo ako usilovne som sa snažila zoznámiť sa 

s touto témou v takom krátkom čase, neodviedla som 

spoľahlivú prácu. Pokúšala som sa čítať a študovať, ale moje 

pokusy sa vždy končili tým, že som civela na fotografie 

detských hlávok zverejnené na rôznych webových stránkach. 

Nechcela som veriť tomu, že tvar hlávky nášho syna vyzerá 

rovnako ako tomu bolo v prípade pacientov 

s kraniosynostózou. Bolo to srdcervúce. Musím však 

povedať, že po našom prvom stretnutí s Dr. Jimenezom 

neexistovala jediná vec, ktorej by som nebola rozumela. Jeho 

vysvetlenie bolo absolútne dokonalé a veľmi zrozumiteľné 

a ja som konečne pochopila, čo sa tu vlastne deje. 

Na základe ľahko pochopiteľného rozhovoru, ktorý 

prebehol medzi nami a Dr. Jimenezom, nižšie uvádzam 

základný prehľad kraniosynostózy s cieľom odpovedať na 

najčastejšie otázky. 

 

 

Čo presne je kraniosynostóza? 

 

„Kraniosynostóza je vrodená deformita detskej lebky, ktorá 

nastane vtedy, keď sa vláknité spoje medzi kosťami 

lebky(tzv. lebkové švy) predčasne uzatvoria“. 

 

Ako by sa dalo očakávať, tento stav spôsobuje, že hlavička 

dieťaťa abnormálne rastie, pričom mení tvar a deformuje sa. 

To zabraňuje mozgu, aby rástol prirodzene a môže to 

znamenať nebezpečné komplikácie v prípade,  že sa tento 

stav nelieči počas prvých niekoľkých mesiacov života 

dojčaťa. Tieto komplikácie môžu zahŕňať neurologické 
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a kognitívne problémy, pretože mozog sa nemôže rozrastať 

tými smermi, ktorými potrebuje. 

Podľa rôznych typov uzatvárania švov existujú 

rozdielne typy synostózy. Líšia sa podľa stupňa závažnosti a 

následnej liečby. 

 Na rozdiel od iných typov malformácií hlavy, v 

prípade kraniosynostózy ide o zreteľný a rozpoznateľný tvar 

hlavy, podľa ktorého je možné ju rýchlo rozlíšiť od iných 

potenciálnych stavov.  

V závislosti od faktorov prostredia a existujúcej 

anomálie, malformácie hlavy sa môžu a často sa aj upravia 

samé.  

Je dôležité poznamenať, že každý má jedinečný tvar 

hlavy, ktorý má svoju vlastnú mieru odlišnosti. Na rozdiel od 

benígnych formácií hlavy, v prípade, že sa kraniosynostóza 

nelieči, tak sa len zhoršuje a predstavuje riziko pre trpiaceho. 

 

 

                 Aké sú príznaky kraniosynostózy? 

 

Podľa pracovníkov zdravotného strediska Mayo Clinic 

medzi významné znaky kraniosynostózy patrí: 

 

1.Abnormálny tvar hlavy – tvar závislý od švov, ktoré sa 

predčasne uzatvorili. 

 

2. Neobvyklá alebo chýbajúca  „mäkká škvrna“ na lebke 

dieťaťa. Je známa aj ako lupienok alebo fontanela. 

 

3. Aj keď vaše dieťa rastie, hlavička nerastie. 

Alebo je rast pomalý a oneskorený. 
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4. Tvrdé, vyduté výstupky na lebke vášho dieťaťa. Keďže na 

švy naďalej pôsobí uzatvorena lebka, menia a rozvíjajú sa 

rôznymi   smermi. 

 

5. Dochádza k vnútrolebečnému tlaku. 

 

Kraniosynostóza nie je zrejmá okamžite, aj keď je vrodená.  

Ako kraniosynostóza postupuje, príznaky sú stále 

viditeľnejšie. 

 

 

Aké sú hlavné kategórie kraniosynostózy? 

 

Existujú dve: primárna a sekundárna. 

 

O primárnu ide vtedy, keď lebkové švy tvrdnú a 

pevnejú.  

To  zabraňuje mozgu, aby rástol tak, ako by mal, a to tak, že 

mozog je zvieraný vo vnútri. 

 

Sekundárna je opakom. Pri primárnej mozog nemôže 

rásť kvôli zrasteným švom. Avšak v tomto prípade dochádza 

k zrasteniu švov kvôli mozgu, ktorý nerastie tak, ako by mal, 

alebo sa jeho rast zastaví celkom. 
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Ak sa kraniosynostóza líši podľa uzatvárania švov, aké 

sú niektoré z jej najbežnejších typov? 

 

Podľa webových stránok Americkej asociácie 

neurochirurgov (AANS) o kraniosynostóze a kranio-

faciálnych ochoreniach existuje päť známych druhov 

kraniosynostózy. 

 

Sú to: 

Metopická synostóza: uzatvorenie čelového šva, ktorý 

sa tiahne z hornej časti hlavy dolu cez stred čela smerom k 

nosu.  

Vzniká trigonocefália, ktorá spôsobuje to, že lebka nadobúda 

trojuholníkový tvar, ktorého vrchol sa nachádza na vrchu 

hlavy a oči sú sústredené príliš blízko seba 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metopická synostóza - Trigonocefalia 

zrastený 

čelový šev 
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Sagitálna synostóza: spôsobuje skafocefáliu. 

 

 

Ako u Patrika, ktorého hlávka sa predlžovala namiesto toho, 

aby rástla všetkými smermi. 

Čelo sa preťahuje a lebka nemôže rásť ľavým ani pravým 

smerom. Je bežná viac u mužov a je najčastejšou formou 

kraniosynostózy. 

 

  

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagitálna synostóza - Skafocefalia 

zrastený 

šípový šev 
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Lambdová synostóza: predčasné zrastenie lambdovitého 

šva medzi záhlavnou a temennou kosťou. Ide o najvzácnejší 

typ a vyznačuje sa zvýšeným postavením uší, sploštením 

v oblasti uzavretého šva a zvažujúcimi sa bočnými stranami 

lebky. 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lambdová synostóza 

zrastený 

lambdový šev 
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Koronárna synostóza: v blízkosti uší a šípového šva, 

ktorý postupuje od mäkkej škvrny po koniec hlavy. Vencový 

šev, ktorý siaha od ucha k uchu cez temeno hlavy buď na 

pravej alebo ľavej strane, sa uzatvorí. Toto uzatvorenie 

spôsobuje prednú plagiocefáliu – alebo sploštenie hlavy na 

jednej strane (ako je tomu pri spaní na jednej strane postele). 

V dôsledku toho sa môže zdvihnúť očná jamka, 

zdeformovať nos a môže to spôsobiť problémy so zrakom. 

 

Bikoronárna synostóza: týka sa vencových  

švov na oboch stranách hlavy (vencový šev je šev, ktorý 

oddeľuje temenné kosti od čelových kostí).  

Keď sa vencové švy uzavrú skoro, vedie to k stavu 

nazvanému brachycefália. 

Pri brachycefálii sa u dieťaťa objavuje ploché zvýšené čelo 

a obočie . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koronárna synostóza – plagiocefalia 

 jedna strana vencových švov je zrastená 

Bikoronárna synostóza – brachycefalia 

 oba vencové švy sú zrastené 

zrastený  

vencový šev na 

jednej strane 
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Všeobecne platí, že kraniosynostóza je častejšia u mužov 

a vyskytuje sa najmenej u jedného z každých 1 000 živo 

narodených detí.      

Okrem piatich typov uvedených vyššie sa tento typ 

kraniosynostózy ďalej delí na tieto dva typy: nesyndrómová 

a syndrómová. 

 

Nesyndrómová synostóza – zahŕňa jeden šev 

alebo viaceré švy a nevyskytujú sa žiadne iné  

syndrómové rysy. 

Syndrómová synostóza – obvykle sa uzatvorí  

niekoľko švov a vyskytujú sa iné syndrómy.  

Najčastejšími syndrómami sú Crouzonov, Apertov a 

Pfeifferov syndróm. 

 

Čo sú tieto „syndrómové rysy“, ktoré môžu 

sprevádzať kraniosynostózu? Crouzonov, Apertov a 

Pfeifferov syndróm sú iba príkladmi. Sú to typy kraniálnych 

syndrómov, ktoré sú dôležité na odlíšenie od vyššie 

uvedených typov kraniosynostózy. Informácie získané 

z webových stránok Americkej asociácie neurochirurgov o 

kraniosynostóze a kraniofaciálnych ochoreniach: 

 

Apertov syndróm: Apertov syndróm sa vyznačuje 

deformáciou lebky. To znamená, že lebka môže byť 

neobvykle dlhá, široká alebo v niektorých oblastiach vydutá. 

Nos môže byť posunutý, oči vypuklé a nie je nezvyčajné, ak 

je tvár na niektorých miestach vpadnutá. Okrem toho je 

postihnutá aj dolná časť tváre: „Horná čeľusť má často úzky 

oblúk s otvoreným zhryzom a zhlukovaním zubov. K ďalším 

možným klinickým problémom patrí hydrocefalus 

(vodnatieľka mozgu), mierna strata sluchu, chyby reči 

a akné“ .  
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Tento syndróm je veľmi zriedkavý, postihuje jedno dojča z 

každých 100 000 až 150 000 pôrodov.  

Jedným z hlavných znakov Apertovho syndrómu sú 

neobvyklé ruky. Tkanivo a koža na prstoch oboch rúk, 

rovnako ako nôh, sú zrastené.  

Aj keď je postihnutá lebka, ľudia s Apertovym  

syndrómom nie sú intelektuálne zaostalí. 

 

Crouzonov syndróm: tento syndróm, na rozdiel od 

Apertovho, je typicky genetický (hoci nie nevyhnutne. Na 

dvadsiatich piatich percentách prípadov sa nepodieľa 

rodinná anamnéza). Tento syndróm je častejší – štatistika 

hovorí o jednom z 25 000 narodených detí.  

Výskyt Crouzonovho syndrómu je častejší aj v prípade 

bilaterálnej koronárnej synostózy. Pacienti s Crouzonovym 

syndrómom vyzerajú podobne ako pacienti postihnutí 

Apertovym syndrómom. V oboch prípadoch je vhodnejšie, 

keď sa operuje v prvých mesiacoch veku dieťaťa a pred 

dovŕšením jedného roka. 

Podľa AANS, „K ďalším možným problémom okrem 

deformácií tváre patrí strata sluchu, zhlukovanie zubov, 

obštrukcia horných dýchacích ciest, podnebie v tvare 

písmena „v“ a stav rohovky nazývaný ‚keratitída‘“. 

 

Pfeifferov syndróm: rovnako ako u vyššie uvedených 

syndrómov aj Pfeifferov syndróm býva spôsobený 

predčasným zrastením lebečných kostí, čo má za následok 

vytvorenie deformácie hlavy. K ďalším symptómom patrí: 

„nesprávny rast týchto kostí, čo vedie k výskytu vypuklých, 

široko otvorených očí, vysokého čela, nevyvinutej hornej 

čeľuste a špicatého nosa.“ 
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Nie je nezvyčajné, ak deti majú v dôsledku toho problémy so 

zubami a sluchom. Skrátené prsty (brachydaktília), prsty, 

ktoré sú ohnuté smerom od seba a zrastené články prstov 

(syndaktília) sú ďalšími charakteristickými znakmi, ktoré 

prezrádzajú, že ide o Pfeifferov syndróm. Tak ako 

u Apertovho syndrómu aj tu ide o vzácny syndróm, ktorý sa 

vyskytuje približne u jedného zo 100 000 dojčiat a spôsobujú 

ho génové mutácie. 

 

Pfeifferov syndróm sa člení na tri ďalšie typy: 

 

Typ I zodpovedá vyššie uvedenému opisu a tým, ktorí ho 

majú, v živote neprekáža. Ich inteligencia je normálna.  

Typ II spolu s typom III sú najhoršie, ale to, čím sa odlišuje 

typ II je, že na hlave sa nachádza viac uzatvorených miest, 

ktoré vytvárajú výrazný tvar štvorlístka. Tieto druhé dva 

typy predstavujú pre mozog ďalšie riziká, spôsobujúce 

vývojové  

problémy a od typu I sa odlišujú tým, že nervový 

systém je ťažšie postihnutý. 

 

Čo spôsobuje kraniosynostózu ? 

 

Obvykle je príčina neznáma a je veľmi ťažké určiť odpoveď 

na túto otázku. Avšak v dedične podmienených prípadoch, 

ako je to u Patrika, je príčinou abnormálny chromozóm alebo 

gén. Proteín FGFR-2 (FGFR znamená receptor rastového 

faktora fibroblastov) nariaďuje nezrelým bunkám, kedy sa 

majú stať kostnými bunkami a kedy majú prestať so svojou 

premenou.  
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Tvorca proteín si v prípade kraniosynostózy nedokáže robiť 

svoju prácu správne, pretože nie je schopný odoslať signál 

na zastavenie tvorby kostí. Tak sa kosti uzatvárajú 

predčasne, čo neskôr spôsobuje anomálie pri raste kostí . 

 

Aké sú typické komplikácie kraniosynostózy? 

 

Hlavnou komplikáciou kraniosynostózy a jedinou, ktorá 

predstavuje najväčšie nebezpečenstvo, je vnútrolebečný tlak. 

Zabraňuje mozgu, aby rástol tak, ako rásť potrebuje, 

Pretože je uväznený pod predčasne uzavretou lebkou.  

Pracovníci zdravotného strediska Mayo Clinic opisujú 

komplikácie vnútrolebečného tlaku takto: 

 

lepota 

 

 

 

 

Ďalšou možnou komplikáciou je deformácia tváre. Tá 

predstavuje celý zoznam komplikácií, vrátane: 

 

 

schopnosť vášho dieťaťa dýchať 

cia hlavy 

 

 

A nie je ťažké si predstaviť, že deformácia môže mať za 

následok nízku sebaúctu. 

 

Ide o komplikácie, o ktorých nechce žiadna matka počuť. Sú 

nebezpečné a desivé. To je dôvod, prečo je dôležité pochopiť 

tieto problémy skôr a predovšetkým byť o tom informovaný. 
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Aké testy sa používajú na diagnostikovanie 

kraniosynostózy? 

 

Vzhľadom na to, že príznaky kraniosynostózy lekári 

rozoznajú zrakom – predĺžená lebka, vyvýšené vypukliny, 

špicaté body atď. – dokážu tak spoločne s tým, že cítia 

vypukliny a hrany pozdĺž švov lebky, dešifrovať tento stav. 

Okrem toho, rádiologické zariadenia pomáhajú zúžiť výber 

možností na príslušný typ kraniosynostózy, určiť, ktoré švy 

sa uzatvorili a ako (a do akej miery) je postihnutý mozog. 

Röntgenové snímky, počítačová tomografia (CT) 

a magnetická rezonancia (MRI) ukážu detaily, na základe 

ktorých sa tiež stanoví, aký druh liečby je potrebný a či je 

alebo nie je nutná operácia. 

 

 

Ako sa kraniosynostóza lieči? 

 

V závislosti od závažnosti,výskytu príslušných švov  

a charakteru syndrómu sa kraniosynostóza môže liečiť 

rôznymi spôsobmi, ale vo všeobecnosti sa lieči chirurgicky.  

V prípade, že ide o miernu formu, nevyžaduje sa žiadne 

liečenie dieťaťa. Lekár môže prípadne predpísať zdravotnú 

helmu. U väčšiny detí sa vyžaduje chirurgický zákrok, aby 

sa lepšie zabezpečil normálny vzhľad a zmiernil sa 

vnútrolebečný tlak. 
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Kapitola 3 

Deformačná plagiocefalia 

 

 

 

Lebka dieťaťa je veľmi mäkká a flexibilná a má 

tendenciu sa v zadnej a prednej časti veľmi ľahko 

deformovať a na stranách sa zasa ľahko rozširovať.  

Už pred stáročiami mnohé kultúry tvarovali kvôli 

márnomyseľnosti hlavy detí do rôznych tvarov. Aztékovia 

boli dobre známi tým, že menili tvar svojej hlavy tak, aby 

smerovala dozadu. Aj v dnešnej dobe môžeme nájsť mnoho 

skupín, ktoré stále praktizujú tvarovanie hlavy (tak, že 

omotajú bandáž okolo hlavy dieťaťa alebo ich ukladajú na 

ploché čelo postele), aby rozoznali členov svojho vlastného 

kmeňa alebo určili ich postavenie v rámci skupiny. 
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Z rôznych umeleckých diel môžeme predpokladať, že 

prípady predčasne zrastených lebkových švov sa 

vyskytovali už v dávnych dobách, celé stáročia pred naším 

letopočtom.  

Tvarovanie hlavy bolo výsadou hornej triedy v Egypte 

a predstavovalo ideál krásy a význačnosť spoločenského 

postavenia. Napodobňovalo sa tisíce rokov (Favazza, M.D. 

1996).  

Dôvodom je slávny príklad egyptského kráľa Achnatona, 

ktorý sa narodil s veľmi výrazným, pretiahnutým tvarom 

hlavy. V starovekom Egypte kraniosynostózu nepoznali 

a tak sa Egypťania pokúšali tvarovať hlavy svojich detí 

pomocou bandáže tak, aby vytvorili podobný tvar, ako mal 

kráľ. 

V dnešnej dobe sa predpokladá, že kráľ Achnaton sa narodil 

s kraniosynostózou. 
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                            Kráľ Achnaton 

 

Vzhľadom na to, že lebka dieťaťa je taká mäkká, mnoho 

rodičov to využíva vo svoj prospech tým, že preberajú 

aktívnu úlohu pri raste hlavy svojho dieťaťa. Dokážu to 

dosiahnuť tým, že dieťa v postieľke kladú do rôznych polôh.  

Ľavá a pravá strana hlavy by mali byť symetrické. Je lepšie, 

keď rodičia menia polohu dieťaťa, aby sa hlava netvarovala 

príliš naplocho na jednej strane, akoby ho každú noc ukladali 

do rovnakej polohy, napríklad na ľavú stranu. Dávajú tiež 

pozor na to, aby dieťa neležalo každú noc na chrbte. Avšak 

Americká akadémia pediatrov odporúča, aby deti spali na 

chrbte, aby sa zabránilo výskytu syndrómu SIDS – čo je 

syndróm náhleho úmrtia dojčiat. To preto, že ak deti spia na 

bruchu alebo na niektorej zo strán, nie sú schopné dostať 

toľko kyslíka, ako je to v prípade, keď ležia na chrbte. Vedie 

to k náhlemu úmrtiu inak zdravých detí v spánku. Toto 

varovanie je pravdivé a dôležité, avšak zároveň prispieva 

k vzniku sploštenia zadnej strany hlavy dieťaťa, ktoré je 

známe ako deformačná plagiocefália alebo „syndróm 

plochej hlavy“. Nejde o kraniosynostózu, ale je to podobný 

stav a môže byť faktorom, ktorý prispieva k jej vzniku. 
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Znovu je potrebné poznamenať, že je ťažké presne opísať, 

ako by mal vyzerať normálny tvar hlavy dieťaťa (a ako sa 

uvádza vyššie, normálny stav určuje daná kultúra), avšak vo 

všeobecnosti ľavá a pravá strana by sa mali javiť ako 

približne rovnaké. Ak sa na rovnaké miesta mäkkej lebky 

dieťaťa aplikuje tlak, tvar hlavy sa deformuje.  

Rôzne typy tvarov hlavy, ktoré vznikajú v dôsledku tohto 

tlaku, sú znázornené nižšie. 

 

Deformačná plagiocefalia vzniká vtedy, keď sa zadná 

strana hlavy  na jednej zo strán sploští. 
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Deformačná brachycefalia vzniká vtedy, keď sa obe 

strany  zadnej časti hlavy sploštia. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. V prípade deformačnej skafocefalie sa hlava  

     javí ako dlhá a na oboch stranách sploštená. 
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Aké sú možné príčiny? 

 

1. U predčasne narodených detí je často príčinou to, že 

na novorodeneckej jednotke intenzívnej 

starostlivosti trávia dlhší čas umiestnené na boku. 

 

2. Na vine je meravosť šije alebo napínanie jedného 

alebo oboch krčných svalov a tie spôsobujú to, že 

dieťa má otočenú hlavu v jednej polohe, v dôsledku 

čoho dochádza k splošteniu rovnakej strany hlavy. 

 

3. Tehotenstvá s viacnásobným plodom, ako sú 

dvojčatá alebo trojčatá, sú príčinou zhlukovania, čo 

má vplyv na tvar hlavy. 

 

4. Vnútromaternicový tlak spôsobený neobvyklým 

umiestnením v maternici alebo veľké rozmery 

dieťaťa. 

 

5. Spiaca poloha – príliš veľa času len na ľavej strane,  

pravej strane či na chrbte. 

 

6. Nadmerné používanie hojdačiek, autosedačiek – 

akokoľvek ich všetci máme radi vrátane mňa, ich 

dlhodobé používanie je nevhodné. Dieťa potrebuje 

priestor na prirodzený pohyb a to, že je stále 

v hojdačke alebo autosedačke, mu túto voľnosť 

neumožňuje. 
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Ako predchádzať deformačnej plagiocefalii: 

 

Deformačná plagiocefália sa dá takmer vždy 

napraviť bez operácie, ale v prvom rade je výhodnejšie, keď 

sa zabráni jej výskytu. Ponúkam niekoľko základných 

odporučaní : 

Zatiaľ čo dieťa spí, položte ho na chrbát s cieľom zabrániť 

SIDS, ale striedajte polohu hlavy sprava doľava a naopak. 

1. Poskytnite dieťaťu časté „chvíľky na brušku“, 

počas ktorých naňho dohliadate. 

2. Obmedzte používanie hojdačiek a autosedačiek. 

3. Otáčajte polohu detskej postieľky alebo dieťa 

v postieľke. 

 

 

Rôzne druhy liečby deformačnej plagiocefálie 

 

Neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by DP 

spôsobovala poškodenie mozgu. Švy hlavy nie sú zrastené 

ako u kraniosynostózy, takže vyvíjajúci sa mozog môže rásť 

bez obmedzení. Aj keď DP nemá vplyv na psychický vývoj, 

utrpieť môže sociálny vývoj. Dieťa s odlišným tvarom hlavy 

je objektom posmievania – vieme, aké zlomyseľné dokážu 

byť deti k sebe navzájom. A to je často dôvod, prečo rodičia 

vyhľadajú liečbu. 

 

 

Možnosti liečby 

 

1. Prevencia: v prípadoch, keď je sploštená iba zadná 

časť hlavy a tvár vyzerá symetricky, pomôže 

starostlivé otáčanie a polohovanie hlavy tak, aby 

dieťa neležalo na postihnutej strane. Len čo si dieťa 
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začne samo sadať, sploštenie môže spontánne 

ustúpiť. 

2. Tvarovacia helma:  

v prípade, že predná časť hlavy dieťaťa vyzerá 

asymetricky, jednoduché polohovanie nepomôže. 

Deti do jedného roka veku je obvykle možné 

úspešne liečiť pomocou prispôsobenej tvarovacej 

helmy, ktorá sa nosí dvadsaťtri hodín denne.  

3. Operácia – v závažných prípadoch a u starších detí 

môže byť operácia jedinou možnosťou liečby. 

 

Význam chvíľky na brušku 

 

Chvíľka na brušku je vynikajúcim preventívnym 

opatrením na to, aby sa zabránilo výskytu plagiocefálie. Ale 

čo presne „chvíľka na brušku“ znamená? Podľa článku 

spoločnosti Orthomerica Products „Pomôcky pre chvíľky na 

brušku“, chvíľkou na brušku je: 

 

 činnosť, ktorá zabraňuje dieťaťu, aby ležalo 

vyrovnané v jednej polohe na tvrdej nosnej ploche. 

s ním hráte, zatiaľ čo leží na svojom brušku.  

Je to zábavné a vhodné  pre deti všetkých vekových  

skupín, aby sa zabránilo stuhnutiu krčných svalov, 

podporoval sa ich rozvoj a sila a vyvíjal sa rovnaký tlak na 

neustále sa meniacu, poddajnú lebku dojčaťa. 

Existuje mnoho spôsobov, ako začleniť čas na 

brušku do činností v prostredí domova. Každá bežná 

činnosť, ako napríklad výmena plienok alebo aktivita vo 

voľnom čase môže a mala by zahŕňať činnosti spojené 

s polohou na brušku. Tu uvádzam niekoľko nápadov: 
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ho prevaľujete zo strany na stranu. Keď to robíte, pomáha 

vám to tiež prihovárať sa dieťaťu z rôznych strán. 

 

tvárou k svojim hračkám. Pomôže to rozvíjať svaly dieťaťa 

potrebné na lezenie a okrem toho sa tým dieťa nabáda, aby 

sa pozeralo smerom hore a okolo seba na svoje okolie. 

bruchu a bolo otočené čelom k vám. Prispieva to k tomu, aby 

ste spoločne prežili príjemné chvíľky túlenia sa k sebe. 

pričom 

ho nechajte spočinúť raz na jednom a raz na druhom vašom 

boku. 

 polohe na brušku. 

bolo v polohe na brušku. Môžete ho takto nechať aj preto, 

aby si odgrglo alebo ho zdvihnite do stoja tak, aby sa svojím 

bruškom opieralo o vaše kolená a nechajte ho v tejto polohe 

si odgrgnúť. 

 

Keď deti nie sú uložené v polohe na brušku, 

existujú iné spôsoby, ako zabrániť vzniku deformačnej 

plagiocefálie. Keď dieťa musí ležať na chrbte, dbajte na to, 

aby jeho hlavička nebola vždy otočená iba na jednu stranu, 

ale tieto strany v prípade možnosti vždy striedajte. Ak chcete 

zabrániť syndrómu náhleho úmrtia dojčaťa (Sudden Infant 

Death Syndrome – SIDS) a ukladáte dieťa na chrbát, mali by 

ste v jednu večer otočiť hlavu dieťaťa doľava a v ďalší večer 

zasa doprava. Keď je dieťa opreté o tvrdú plochu – napríklad 

v autosedačke –  odporúča sa, aby rodičia ovinuli okolo 

ramien a hlavy dieťaťa zvinutý uterák. Takto sa dá zabrániť 

tomu, aby hlávka padala na jednu stranu. 
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Aj keď rodič dodržiava všetky tieto navrhované 

usmernenia na vyvažovanie tlaku v hlávke dieťaťa a využíva 

vyššie uvedené nápady na činnosti s dieťatkom, aj keď sa 

nachádza v polohe na brušku, aj tak môže dôjsť k výskytu 

plagiocefálie – je to celkom bežné. Za týchto okolností byste 

mali požiadať svojho lekára o možnosť liečby pomocou 

helmy. 

 

 

Liečba deformačnej plagiocefálie pomocou helmy 

 

Pracovníci Centra Excelentnosti STAR pre oblasť 

lebečných ochorení pracujú na tom, aby vyformovali hlavu 

dieťaťa do jej ideálneho stavu. 

U 1 z 5 detí postihnutých malformáciami hlavy využívajú 

kraniálnu remodelačnú ortézu a ide o „najčastejšie“ 

predpisovanú kraniálnu remodelačnú ortézu na svete, 

pomocou ktorej sa od roku 2001 liečilo už viac ako 

50 000 detí“ . Na to, aby sa získali čo najpresnejšie miery na 

výrobu helmy, sa využíva laser. Tak tomu bolo aj 

v Patrikovom prípade. Okrem toho pracovníci tohto centra 

poskytujú aj preventívne materiály v nádeji, že úplne 

eliminujú problémy s malformáciami hlavy – tie, ktorým sa 

dá zabrániť. Poskytujú sa príručky v podobe letákov a videí 

s cieľom zvyšovať povedomie o vyššie uvedených 

„strážených chvíľkach na brušku“ a táto spoločnosť 

spolupracuje pri distribúcii týchto materiálov 

s nemocnicami, aby zabezpečila ich dostupnosť. 

Ak je toto cesta, na ktorú je potrebné sa vydať, aby 

sa dosiahlo spevnenie lebky vášho dieťaťa, na webových 

stránkach Centra excelentnosti STAR pre oblasť lebečných 

ochorení nájdete túto časovú os liečby: 
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1. Po vykonaní skenovania hlavy vášho dieťaťa 

v ordinácii pediatra by dva týždne po tejto návšteve malo byť 

vaše dieťa pripravené na nosenie helmy. 

2. Päť dní po tom, ako sa zistí, že helma dokonale sadne, 

dieťa začne nosiť helmu dvadsaťtri hodín denne. 

3. O týždeň neskôr sa rodina s dieťaťom vrátia do centra, aby 

sa zistilo, či helma stále dokonale prilieha a aby sa v prípade 

potreby vysvetlili akékoľvek nejasnosti týkajúce sa tejto 

časti procesu. 

4. V závislosti od rastu vášho dieťaťa navštevujete lekára 

každé dva alebo tri týždne, aby sa dokonale upravila veľkosť 

helmy.  

Vzhľadom na to, že stupeň rastu jednotlivých  

oblastí lebky sa líši, je nutné vykonať na helme určité 

odborné úpravy. 

5. Ak je dieťa vo štvrtom až siedmom mesiaci veku, liečebný 

program trvá približne od troch 

do štyroch mesiacov. Ak je dieťa staršie, zvyčajne sú 

potrebné dlhšie programy. Táto liečba sa môže aplikovať na 

lebku dieťaťa až do osemnástich mesiacov jeho veku.  

 

Ako je vidieť, tento proces nie je u každého dieťaťa 

jednotný. V závislosti od odlišností lebky dieťaťa sa helma 

upravuje tak, aby vyhovovala špecifickým potrebám daného 

dieťaťa. Hoci si táto liečba vyžaduje veľa presnosti, času, 

mnoho návštev, meraní a pozorovaní, bola úspešná u 50 000 

detí v Spojených Štátoch Americkych. Tieto centrá sa môžu 

pochváliť tým, že je možné ich nájsť od Texasu cez Floridu 

až po Maryland a že sa v nich používajú najnovšie 

technológie. 
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Diagnóza: 

 

Rovnako ako u väčšiny nevyvážeností, chorôb  

a problémov, rodičia a príbuzní zbadajú anomáliu  

ako prví. Ak si všimnete niečo, o čom sa domnievate, že to 

vyzerá neobvykle a aj keď ste nervózni už len z toho, že sa 

vám práve v mysli vynára problém alebo si myslíte, že 

problém sa vyrieši sám, choďte k pediatrovi. Od tohto 

okamihu je liečba zvyčajne jednoduchá.   

 Skúsený lekár obvykle dokáže diagnostikovať 

deformačnú plagiocefáliu pomocou fyzického vyšetrenia.  

RÖNTGENOVÉ alebo CT vyšetrenie väčšinou nie sú 

potrebné, hoci sa môže v prípade potreby využiť. Lekár 

zvyčajne vidí všetky malformácie voľným okom. 
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Kapitola 4 

Vývoj operačných postupov liečby kraniosynostózy 

 

 

 

 

Kraniosynostóza sa všeobecne lieči pomocou 

chirurgického zákroku. Už po celé stáročia sa vedelo, že 

predčasné uzavretie lebkových švov existuje a ako všetko vo 

vesmíre, aj chirurgická liečba kraniosynostózy prešla svojím 

vlastným vývojom. V minulosti mnoho detí zomrelo počas 

chirurgického zákroku kvôli komplikáciám, ktoré sa objavili 

pri operácii alebo k nim došlo počas anestézie. 

 

My všetci sme veľmi požehnaní, že žijeme v tejto 

modernej dobe a máme prospech z pokroku v oblasti 

technológií a výskumu. Lekári a chirurgovia minulých 

desaťročí budovali zásady a pevný základ pre prácu 

dnešných chirurgov.  

 

Dr. Jimenez vzal do úvahy všetky tieto dôležité 

poznatky a výsledky z minulosti, doplnil ich o svoje vlastné 

skúsenosti a zaviedol menej invazívnu endoskopickú pásovú 

kraniektómiu (Endoscopic Strip Craniectomy), čiže 

operačné odstránenie časti lebečnej klenby s využitím 

endoskopickej techniky s cieľom liečiť kraniosynostózu vo 

svete. Ide o typ operácie, ktorú už roky vykonávajú mnohí 

chirurgovia s vynikajúcimi výsledkami. 
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Už v 5.storočí pre naším letopočtom sa 

Hippokrates, „otec medicíny“, zmienil o dôležitosti 

lebkových švov. V šestnástom storočí učenci zaoberajúci sa 

anatómiou identifikovali to, čo v dnešnej dobe poznáme ako 

švy,boli si vedomí rôznych tvarov švov a zaradili do 

kategórií rôzne deformity, ktoré vznikli v dôsledku 

predčasného zrastenia švov. Aby sme išli po poriadku, táto 

éra získala „hodnotenie” tvaru švov a predčasného zrastenia 

švov v rôznych konfiguráciách podľa Hundta, špecifické 

abnormálne druhy šípových a vencových švov podľa 

Dryandera a to, čo by sa v súčasnosti opisovalo ako 

oxycefália a brachycefália, podľa della Crocea a Vesalia“.  

(Mehta, B.S. a kol. 2010). 

 

Avšak koncom 90. rokov 18. storočia to bol von 

Sommering, ktorý ako prvý položil základy nášho súčasného 

chápania kraniosynostózy a následných chirurgických 

a nechirurgických zákrokov. Poznal následky predčasného 

uzatvorenia švov a jasnejšie pochopil úlohu švov pri raste 

lebky. 

Otto bol prvý, kto po pozorovaní lebiek v ľudských 

aj živočíšnych formách života vysvetlil, že predčasné 

zrastenie švov je následkom pohybu lebky, konkrétnejšie jej 

zväčšovania počas rastu. 

 

 V roku 1851 nemecký lekár a patológ Rudolph Carl 

Virchow uverejnil prelomový dokument v histórii tohto 

lekárskeho fenoménu, ktorý nazval „Virchow zákon“. 

Uvádzalo sa v ňom, že pozoroval deformácie vzniknuté 

v dôsledku „zastavenia rastu celých predčasne uzavretých 

švov“ s „kompenzačným rastom“ pozdĺž neuzavretých švov 

v smere rovnobežnom s postihnutými švami, čo spôsobovalo 

obštrukciu  
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normálneho rastu mozgu. Išlo o prvú presnú 

a zovšeobecnenú zásadu uplatniteľnú na všetky tvary 

predčasne zrastených švov. Bol to tiež on, kto vymyslel 

termín „kraniosynostóza“. Zaujímavé je, že najprv chcel 

použiť termín „kraniostenóza“ alebo „zúžená či 

štruktúrovaná lebka“, ale Sear mu odporúčal, aby namiesto 

toho použil termín „kraniosynostóza“, ktorý „presnejšie 

vystihoval to, že ide o švy a zahŕňal všetky druhy porúch 

rastu švov“ (Mehta, B.S. a kol. 2010). 

 

Na začiatku dvadsiateho storočia sa kraniosynostóza 

konečne začala uznávať ako syndrómová deformita. Apert a 

Crouzon ju v prvých dvadsiatich rokoch toho storočia 

identifikovali a spolu s takmer stovkou ďalších deformít tej 

doby ju zaradili do skupín (ako napríklad vyššie uvedené 

syndrómy, ktoré nesú ich meno). 

 

Moss bol prevratný v tom, že spochybnil teóriu 

o švoch, ktoré sú príčinou deformít. Veril, že to sú lebečné 

platničky. Jeho teóriu podporovali štyri skutočnosti: 

 

1.„Švy boli pri operácii často zjavné, dokonca aj vtedy, keď 

existoval vysoký stupeň predoperačného podozrenia na 

zrastenie švov; 

2. V základni lebky sa vyskytovali  charakteristické 

anomálie, ktoré sa objavovali v prípade určitých tvarov 

zrastenia švov; 

3. Odstránením zrasteného šva sa nie vždy upravil tvar lebky 

a 

4. Embryologicky, vývoj lebky nastal po vývoji základne 

lebky.“ (Mehta, B.S. a kol. 2010). 
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Mossova teória bola neskôr vyvrátená, pretože operácie, 

ktoré boli zamerané na predčasne zrastené švy, tento 

problém vyriešili – nie operácie, v prípade ktorých sa trvalo 

na jeho teórii. Jeho práca však bola cenná, pretože ukázala, 

že rast mozgu má vplyv na tieto anomálie švov. 

 

Hoci sa úroveň chápania kraniosynostózy v tom 

zmysle, že sa týka švov a rastu mozgu, časom zvyšovala, 

operácie neboli jednoduchou záležitosťou.  

Riziká boli veľké, napríklad invazívna chirurgia 

potenciálne (a často) spôsobovala slepotu, neurologické a 

kognitívne poškodenia a hydrocefalus, jav, pri ktorom 

dochádza k zvýšenej akumulácii tekutiny v mozgu – 

predovšetkým u detí a spôsobuje nenapraviteľné poškodenie 

mozgu. 

 

Prvými zaznamenanými chirurgickými zákrokmi 

v prípade kraniosynostózy boli pásové kraniektómie. 

Prvýkrát ich uskutočnil v roku 1890 v Paríži francúzsky 

chirurg Odilon Marc Lannelongue, ktorý vykonal bilaterálne 

pásové kraniektómie sagitálnej synostózy (najbežnejší 

fyzický prejav kraniosynostózy). Taktiež dôrazne obhajoval 

uvoľnenie a nie resekciu zrastených švov.  

 

Hlavným problémom tohto obdobia bolo, že 

kraniosynostóza bola ľahko zameniteľná s mikrocefáliou 

a tá si nevyžadovala rovnakú liečbu. Ďalším problémom 

bolo, že v čase, keď bolo dieťa operované, komplikácie 

v dôsledku neliečenej kraniosynostózy v detstve si vybrali 

svoju daň na mozgu. Pacienta už trápili neurologické 

problémy. 
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V roku 1892 ho nasledoval Lane v San Franciscu, 

ktorý taktiež vykonal pásovú kraniektómiu. Matka dieťaťa 

sa údajne obrátila na Lanea a úpenlivo ho prosila: „Nemohli 

by ste uvoľniť mozog môjho úbohého dieťaťa a nechať ho 

rásť?“ Rozhodol sa, že dieťa podstúpi operáciu. Avšak dieťa 

zomrelo o štrnásť hodín neskôr kvôli komplikáciám 

spôsobeným narkózou. 

 

Napriek týmto ojedinelým hláseným prípadom 

s obmedzenými údajmi o výsledkoch sa zdá, že táto technika 

bola rýchlo prijatá a používala sa na liečbu kraniosynostózy. 

Na začiatku dvadsiateho storočia bola mnohým deťom, ktoré 

boli operované na kraniosynostózu, nesprávne stanovená 

diagnóza. V štúdiách sa uvádzalo, že je pravdepodobnejšie, 

že mali mikrocefáliu a nie kraniosynostózu, a deti so 

skutočnou kraniosynostózou boli liečené príliš neskoro po 

tom, ako sa choroba rozvinula. Operácia slúžila len ako 

dočasné riešenie kvôli rýchlej opätovnej osifikácii 

(opätovnej tvorbe kostí). 

 

V tom období Abraham Jacobi, „otec amerických 

pediatrov“, hovoril o vysokej úmrtnosti (pätnásť z tridsiatich 

troch detí zomrelo) a verejne odsúdil metódy Americkej 

akadémie pediatrov, čo znamenalo na celé desaťročia koniec 

operácií. 

Známe je toto jeho vyjadrenie: 

„Relatívna beztrestnosť operatívneho zásavykonaného 

pomocou modernej asepsy a antisepsy vyvinula neprimeranú 

tendenciu manipulovať s nožom a nerozvážnosť pri tejto 

manipulácii. Ruky príliš často nahrádzajú mozog… Je to 

dostatočná sláva navliecť si na seba bielu zásteru a mávať 

skarbonizovaným nožom ako aj dostatočny dôvod  pustiť 

denné svetlo do zdeformovanej lebky a na povrch 
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beznádejne poškodeného mozgu a verejne oznámiť úspech, 

pretože obeť súhlasila s tým, že nezomrie na následky 

ublíženia na zdraví? Takéto unáhlené výkony nevyberavých 

chirurgických zákrokov… sú škvrnami na vašich rukách 

a hriechmi vo vašej duši. Žiadny oceán mydla a vody 

neočistí tie ruky, žiadna sila žeraviny nedezinfikuje tieto 

duše“.  

 

Lekári sa príliš často vrhali do vykonávania operácií 

a neviedli ich s takou obratnosťou, akú si operácie 

vyžadovali. Miera úmrtnosti, ktorá nastala, bola ohromujúca 

a podľa Jacobiho išlo o zlyhanie zodpovednosti lekárov. Po 

prestávke vo vykonávaní operácií sa tieto objavili na scéne 

ešte raz, keď Mehner bezpečne a úspešne odstránil 

abnormálny šev. Zakrátko potom, v 40. rokoch 20. storočia, 

boli pásová kraniektómia a suturaktómia opäť raz všeobecne 

uznávané, a to vďaka Faberovi a Towneovi. Odlíšili 

mikrocefáliu od kraniosynostózy a propagovali koncept 

skorého zásahu – pred dvoma mesiacmi veku – čo viedlo 

k lepším funkčným a kozmetickým výsledkom. Dúfali, že 

použitie nových chirurgických techník ochráni pacientov 

pred slepotou a ďalšími komplikáciami, ktoré vznikali v 

dôsledku kraniosynostózy.Počas nasledujúcich štrnástich 

rokov miera úmrtnosti výrazne poklesla, ale bolo tomu tak 

len v tých prípadoch, že sa dodržiavali ich rady, pokiaľ išlo 

o čo najskoršie liečenie detí. Od tej doby sa vyvinulo 

a vykonalo mnoho typov úkonov, z ktorých väčšina bola 

veľmi invazívnej povahy. Po operáciách dochádzalo ku 

komplikáciám, a to aj napriek pokrokom v medicíne. 

Opätovná tvorba kostí, ku ktorej postupom času dochádzalo, 

sa stala problémom vtedy, keď sa vložili do lebky umelé švy 

a to viedlo k potrebe prestavby lebečnej klenby –chirurgicky 

postup ktory približim neskôr . 
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                  Do 50. rokov 20. storočia sa medicína naďalej 

zdokonaľovala, čo pomáhalo pri úkonoch ako  napriklad  

krvne transfúzie, anestézia a ostatných zložkách, ktoré boli 

súčastou  pri operáciách súvisiacich s kraniosynostózou. 

Miera úmrtnosti klesla. „Shillito a Matson zaznamenali len 

dve úmrtia pri 394 operáciách, čo bolo v ostrom kontraste 

s výsledkami, ktoré posudzoval Jacobi len niekoľko 

desaťročí pred tým“ (Mehta,B.S. a kol. 2010).  

V tom období sa Shillito a Matson usilovali o to, aby sa 

kládol dôraz aj  na ďalšie oblasti liečby, napríklad aby sa 

venovala pozornosť reštrukturalizácii tvárových deformít, 

ktoré vznikali v dôsledku komplikácií vyplývajúcich z 

kraniosynostózy.   

   

Paul Tessier bol jedným z tých, ktorí vyzývali zamerať sa na 

liečbu následných tvárových anomálií. 

Paul Tessier propagoval tieto postupy v 60. rokoch minulého 

storočia a je považovaný za otca modernej kraniofaciálnej 

chirurgie. Veril tomu, že aj keď ide o zložitý postup, mohol 

by sa vykonávať opatrne a pomocou zručností silného tímu. 

Počas tohto obdobia pretrvávala potreba pomáhať starším 

pacientom, u ktorých bola choroba v pokročilejšom štádiu. 

Mladší pacienti sa tešili bezpečnejším operáciám 

s priaznivejšími výsledkami, vznikla však potreba rozvoja 

liečby u starších pacientov (aby sa zabránilo neurologickému 

poškodeniu, ktoré predstavovalo veľke riziko). 
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Jane a kol. skúmali a širšie osvetlili myšlienku, že 

„hlavnou príčinou globálnej lebečnej deformity bolo 

kompenzačné prerastanie do priľahlých švov“ (Mehta,B.S. a 

kol. 2010). Následkom toho ona a jej tím propagovali na 

liečbu najbežnejšej formy kraniosynostózy, izolovanej 

sagitálnej synostózy, postup pí. Šípové, dvojstranné, 

vencovité a lambdovité štruktúry sa pri tomto postupe 

odstránia a temenné kosti sa zlomia a presunú, aby podporili 

rast lebky na bočných stranách. Šípový šev sa používa ako 

tyč na držanie otvorených temenných kostí a čelové 

a záhlavné kosti sa pripoja k temenným kostiam, čím sa tvar 

hlavy celkovo pretvorí. 

 

 

 
 

 

                   

Znázornenie postupu pí, ktorý vyvinula Jane 

a kolegovia. Schéma umiestnenia a tvaru odstránenej 

kosti. 
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        V 70. rokoch minulého storočia bola zavedená 

počítačová tomografia (CT – Computed Tomography), ktorá 

pomohla pri lepšej vizualizácii anatomických deformít. To 

viedlo k vyššej úrovni presnosti v diagnostike, ktorá, ako už 

bolo spomenuté, bola v minulosti často problémom. Rôzne 

typy kraniosynostózy si vyžadovali rôzne, špecializované 

druhy liečby. Zamerajme sa na ne tak, ako ich opísal Dr. 

Jimenez: 

 

1. Bilaterálna pásová kraniektómia: resekcia pásov 

kostí na oboch stranách stredovej osi od vencového 

po lambdovitý šev. 

2. Širokopásová kraniektómia s obojstrannými 

klinovými temennými kraniektómiami – alebo 

resekcia kosti od temenných kostí v 

inferolaterálnom postavení po šupinové švy. 

3. Sagitálna kraniektómia: odstránenie šípových švov 

pomocou postupnej  resekcie  a uloženia temenných 

kostí. 

4. Subtotálna kalvarektómia a totálna kraniektómia 

temena hlavy: resekcia vrcholu lebkovej klenby od 

vencového šva po lambdovitý šev. 

5. Stredová kraniektómia s resekciou záhlavia. 

6. Postup pí: vykoná sa resekcia kostí tak, aby vyzerali 

ako grécke písmeno pí, priečna kraniektómia na 

vencových švoch a bilaterálne pristredové pásové 

kraniektómie. 

7. Totálne odstránenie a rekonštrukcia lebky: resekcia 

čelovo-spánkovej temennej a záhlavnej časti lebky. 

Lebka sa nareže na mnoho fragmentov ktoré sa 

následne priskrutkujú doštičkami a skrutkami do 

požadovaného tvaru lebky. 
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Jedným z postupov, ktorý sa realizuje v sučastnosti 

v mnohých kraniofaciálnych centrách, a ktorý je zároveň 

najčastejsou voľbou zákroku pri liečbe kraniosynostózy  je 

prestavba kostí klenby lebky (Calvarial Vault Remodeling 

– CVR), známy ako tradičný zákrok.  

Dr. Jimenez vykonal veľký počet postupov CVR a má 

bohaté skúsenosti s týmto typom zásahu. 

Ako povedal:  

„Skutočne je možné dosiahnuť výborné výsledky, ale so 

značnými nákladmi na pacienta tak po finančnej ako aj po 

fyzickej stránke“.  

Kľukatý vzor sa reže od ucha k uchu cez vrchol skalpu 

dieťaťa, lebka sa odkryje a kosti sa odstránia, zmení sa ich 

usporiadanie a znovu sa nasadia.  

Vo väčšine prípadov je potrebná následná operácia a lebka 

už možno nikdy nebude vyzerať normálne. 

Ďalšie ťažkosti sú súčasťou charakteru celého procesu.  

Operácia trvá štyri až osem hodín. Krvné transfúzie sú 

univerzálne. 

Dlhý pobyt v nemocnici, horúčky, opuch skalpu a tváre 

a bolesti sú ďalšími charakteristickými znakmi tohto 

postupu.  

K ďalším problémom s prestavbou kostí klenby lebky patrí 

nesprávna opätovná osifikácia, čiže tvorba kostí,  

hmatateľné a viditeľné „hrče a hrbole“ 

a náhodné uvoľňovanie titánových skrutiek, drôtov  

a doštičiek (o ktorých sa zistilo, že putujú cez povrch kosti 

do mozgu, čo si vyžaduje ich odstránenie). Bola hlásená aj 

tvorba cýst v ich blízkosti. V posledných rokoch sa tieto 

problémy riešili pomocou doštičiek, ktoré sú schopné sa 

vstrebať.  

Po operácii nie je nutná žiadna terapia pomocou helmy.  
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Celkové náklady v súčasnosti dosahujú približne 70 000 

dolárov. 

Postupom času sa objavili nové tímy pôsobiace 

v oblasti kraniofaciálnej chirurgie. Ich preferované operačné 

metódy a techniky sa líšia. Invazívnosť a faktory, ako je 

napríklad strata krvi, sú rôzne. Medzi ich postupy patria 

sagitálne pásové kraniektómie s kruhovými záhlavnými 

a temennými klinovými osteotómiami, kraniektómie v tvare 

kľúčovej dierky, bilaterálne temenné chlopňové 

kraniektómie, totálne kraniektómie temena hlavy, postup pí, 

reverzný postup a ďalšie typy rekonštrukcie lebečnej klenby. 

Najmenšie množstvo, pokiaľ ide o stratu krvi, je niekoľko 

mililitrov a najväčšie predstavuje až liter. Čas operácie sa 

vzhľadom na všetky postupy darí udržiavať na úrovni 

ôsmich hodín alebo menej a pobyt v nemocnici trvá nanajvýš 

jeden týždeň. 

 

Na začiatku 90. rokov Dr. Jimenez a Dr. Baroneová 

vyvinuli a uspešne zrealizovali menej invazívnu techniku 

liečenia pacientov s kraniosynostózou. Skúmali také 

obmedzenia postupov realizovaných v minulom storočí ako: 

dlhý operačný čas, potreba transfúzie krvi a nutnosť 

opakovaných operácií.  

 

Vyvinuli postup na zmenšenie týchto problémov nazvaný 

Endoskopická pásová kraniektómia , o ktorej budem 

podrobnejšie hovoriť v nasledujúcej kapitole. 
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Kapitola 5 

Endoskopická pásová kraniektómia: 

minimálne invazívna technika 

na liečbu kraniosynostózy 

 

 

 

  Doktor Jimenez s endoskopom v ľavej 

a chirurgickým nožom v pravej ruke sledoval monitor, zatiaľ 

čo jemne oddeľoval kožu na temene Bishopovej hlavy od 

lebky pod ňou. Uvoľnený, s istými a rýchlymi rukami 

v rukaviciach, Jimenez navŕtal dva malé otvory  

do skalpu, potom znovu zdvihol endoskop a oddelil lebkovú 

kosť od pleny, ochrannej vrstvy kože medzi mozgom a 

lebkou. „Ako sme na tom?“ spýtal sa anestéziologického 

tímu. Pri úsmeve sa mu okolo očí nad maskou vytvorili 

jemné vrásky.  

Po vykonaní prípravných úkonov nastúpila Dr. 

Baroneová, aby otvorila zrastený šev na Bishopovej 

hlave.Pomocou chirurgických nožníc urobila rad rýchlych, 

ostrých rezov tak, že najprv odstrihla malý klin, aby zväčšila 

fontanelu (lupienok), potom vystrihla väčší obdĺžnik, 

približne päť krát desať centimetrov, z kostenej platničky za 

ním. Konečnú úpravu vykonala pomocou rezu štyroch 

úzkych klinov, ktoré sa rozbiehali z novo otvoreného šva. 

Boli to rezy, ktoré pomôžu vyformovať hlavu späť do 

správneho tvaru. 

Lekári dokončili prácu vypálením okrajov rezov  

v kostnom tkanive, aby zastavili ich krvácanie. 
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Fragmenty lebky usporiadané na látkou prikrytom zásobníku 

vedľa operačného stola tak veľmi pripomínali tvar 

korytnačky, že lekári a sestry sa na chvíľu zastavili, aby to 

poznamenali. O päťdesiat minút bolo po všetkom. Operácia 

sa skončila. 

                                                     (Tumiel 2004) 

 

 

     
 

Dr. David F. Jimenez a Dr. Constance M. 

Baroneová pri vykonávaní endoskopickej 

pásovej kraniektómie 
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Dr. Jimenez a Dr. Baroneová, ako priekopníci tohto 

postupu liečby kraniosynostózy, veria, že vysoké percento 

vynikajúcich výsledkov sa dosahuje vďaka kombinácii 

včasného uvoľnenia švov – u pacientov mladších ako tri 

mesiace veku s následnou  liečbou  pomocou helmy.  

Veľmi dobré výsledky je však možné dosiahnuť aj 

u pacientov operovaných vo veku šesť alebo viac mesiacov, 

ak sa dodrží pooperačná liečba pomocou helmy. 

Porovnajme si charakteristické znaky Endoskopickej 

pásovej kraniektómie a zákroku nazývanym Calvarian Vault 

Remodeling - Prestavba kostí klenby lebky:  

 

Endoscopická pásová kraniektómia  

Nenahrádza tradičnú prestavbu kostí klenby lebky u starších 

pacientov. 

Pomocou endoskopov, nástrojov s pripojenými kamerami, 

sa v pokožke hlavy urobia dva rezy, podľa toho, ktoré švy sú 

postihnuté. Potom sa odstráni pás zrasteného šva. 

Chirurgický zákrok trvá štyridsať až päťdesiat minút. 

Krvné transfúzie nie sú potrebné a ak áno, tak len 

obmedzene.  

Výsledky, ktoré sa dosahujú, sú vynikajúce, pričom vyskyt 

komplikacii je  nízky a úmrtnosť žiadna.  

Pacient, u ktorého sa nevyskytuje žiadny opuch, žiadne 

poranenia venózneho splavu či infekcie, nedochádza uňho 

k úniku mozgovomiechového moku, ani nemá žiadne 

neurochirurgické zranenia, je prepustený z nemocnice 

nasledujúce ráno po operácii.  

Výsledky sú viditeľné okamžite. 

Po operácii je potrebná helma vyrobená na zákazku, ktorá sa 

musí nosiť približne jeden rok. 
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Pooperačnú liečbu pomocou helmy je možné rozdeliť na tri 

fázy:  

fáza I,  

prvý až druhý mesiac, keď sa používa prvá helma s cieľom 

dosiahnuť normálny cefalický (lebečný) index;  

fáza II,  

tretí až šiesty mesiac, keď sa používa druhá helma s cieľom 

ďalej vylepšiť cefalický index a  

fáza III,  

šiesty až dvanásty mesiac, keď sa používa tretia helma, aby 

sa udržiavala normocefália (hlava normálnych rozmerov) a 

normálny cefalický index. 

Tento postup znižuje celkové náklady. Tie v súčasnej dobe 

predstavujú okolo 20 000 dolárov plus cena každej helmy, 

ktorá je v závislosti od poistného  

krytia približne 2 000 dolárov. 
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„Rozosmiať alebo rozplakať ťa môže ktokoľvek, 

ale rozosmiať ťa, keď sa už v tvojich očiach  objavili slzy 

dokáže len niekto mimoriadny.“ 

Anonym 

 

 

 

 

 

             
 

 

 

 

Životopis Dr. Davida F. Jimeneza a 

     Dr. Constance  M. Baroneovej 
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Pretože liečba väčšiny pacientov si vyžaduje operačny  

zákrok, zaručene sa dá usudzovať, že rodičia si pre svoje 

choré detičky želajú čo najmenej invazívne, najrýchlejšie 

a najbezbolestnejšie riešenie.  

Naháňa to strach, keď myslíte na svoje bábätko, ako ide pod 

nôž. To bol dôvod, prečo som ja osobne dala prednosť 

riešeniu Dr. Jimeneza. Na lepšie oboznámenie sa s minulým 

pôsobením Dr. Jimeneza a s jeho renomé odborníka si 

prečítajte nižšie uvedené informácie: 

 

univerzity, na ktorej sa uvádzajú novinky z oblasti 

neurochirurgie, pôsobí ako profesor a vedúci oddelenia 

neurochirurgie v Zdravotníckom vedeckom centre texaskej 

univerzity v San Antoniu a nedávno bol zvolený za 

prezidenta Texaského združenia neurologických chirurgov  

 

a tajomník/pokladník. 

 oddelenia  

neurochirurgie na lekárskej fakulte univerzity v Missouri 

ako profesor.  

. Prednášaním na viac ako 250 stretnutiach si vo svete 

medicíny získal povesť prestížnej, cestujúcej autority. 

. Špeciálne vystúpil v programe televízie ABC „Dobré 

ráno, Amerika“ a na kanáli Discovery Health (zameraný na 

oblasť zdravia), takže sa stal známym lekárom aj v médiách. 

 členom Amerického združenia neurologických 

chirurgov (American Association of Neurological 

Surgeons),  
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Kongresu neurologických chirurgov (Congress of 

NeurologicalSurgeons), Amerického združenia chirurgov 

(American College of Surgeons) a Americkej asociácie pre 

rázštepy a kraniofaciálne malformácie (American Clef 

Palate-Craniofacial Association). 

mu poskytli 

odbornú prípravu, boli Temple University, detská 

nemocnica St. Christopher’s Hospital for Children vo 

Philadelphii a zdravotné stredisko Albert Einstein College of 

Medicine’s Montefiore Medical Center. 

 jeho manželka, Dr. Baroneová, cestovali  

na Filipíny, aby tam liečili deti žijúce v nepriaznivých 

životných podmienkach, ktoré majú kraniosynostózu. 

Doctors in America,Top Doctors in San Antonio – 

Pediatrický neurochirurg, ktoré sa udeľujú najlepším 

lekárom v Amerike, ďalej cenu od Amerického združenia 

neurologických chirurgov za celoživotné vzdelávanie 

v oblasti neurochirurgie a ocenenie od univerzity Centra 

zdravotnej starostlivosti v Missouri za kvalitu služieb.  

 

Jeho manželka, Dr. Constance Baroneová, sa taktiež môže 

pochváliť pôsobivým životopisom (informácie získané 

s láskavým dovolením z internetových stránok lekárov 

zaoberajúcich sa liečbou kraniosynostózy): 

 

 

vedeckom centre texaskej univerzity v San Antoniu. 
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v Northamptone a M.D.( titul doktora medicini) na Mount 

Sinai School of Medicine v New Yorku. Rezidentúru 

v odbore všeobecnej chirurgie absolvovala v Temple 

University Hospital, bola rezidentkou v odbore plastickej 

chirurgie v New York University Medical Center“ a odbornú 

prípravu absolvovala  na Albert Einstein School of Medicine. 

 

v Americkej komore chirurgie, rovnako ako  

v Americkej komore plastickej chirurgie. 

 

zboru fakulty univerzity v Missouri – Columbia School of 

Medicine. 

chirurgie a endoskopických postupov. 

aj ona získala množstvo 

ocenení: ocenenia udeľované lekárom najvyššej kvality Best 

Doctors in America a America’s Top Surgeons v odbore 

plastickej chirurgie a verejnosti sa predstavila aj na kanáli 

Discovery Health, v programe Good Morning America, 

rovnako ako v tlači, napríklad v časopisoch Texas Monthly, 

San Antonio Magazine, SA Living a Seventeen Magazine. 

boj s kraniofaciálnymi ochoreniami, ako je napríklad 

kraniosynostóza. 
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Kapitola 6 

Pooperačná liečba pomocou helmy 

 

 

Okrem chirurgických zákrokov, ktoré sa volia na 

boj s kraniosynostózou, liečba helmou zohráva  

obrovskú úlohu pri opätovnom nadobúdaní správneho tvaru 

a hojení lebky. Je to taktiež tá najdlhodobejšia časť liečby – 

zatiaľ čo samotná operácia, čiže endoskopická pásová 

kraniektómia, zvyčajne trvá štyridsať až päťdesiat minút, 

liečba helmou je mesiace trvajúci proces a rovnako 

neoddeliteľná súčasť liečby.  

Darren J. Poidevin, riaditeľ Centra excelentnosti 

STAR pre oblasť lebečných ochorení (STAR Cranial Center 

of Excellence), poskytol informácie o svojich skúsenostiach, 

rovnako ako aj  konkrétnejšie popisy náplne práce , ktoré 

v centre STAR pre kraniálne ochorenia vykonáva.  

 

 

 
                

         Darren J. Poidevin zo spoločnosti Orthomerica 
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 Darren J. Poidevin, CPO (certifikovaný protetik / 

ortotik), LPO (licencovaný protetik/ortotik) je licencovaný 

a americkým certifikačným orgánom American Board for 

Certification akreditovaný protetik a ortotik.  

Darren je absolventom Florida International University, kde 

získal titul bakalára prírodných vied v odbore Protetika 

a ortotika a má 17-ročné skúsenosti v oblasti pediatrie so 

špecializáciou na  ortézy ktoré služia na  opätovné tvarovanie 

lebky v prípadoch plagiocefálie a kraniosynostózy. Sučasne 

ako manažer  pre výcvik u poskytovateľa protetických 

a ortotických pomôcok pôsobiaceho na vnútroštátnej úrovni, 

pomáhal v San Antoniu vypracovať a zaviesť „Cranial 

Program“ (program zameraný na liečbu ochorení lebky). 

Darren viedol ako člen národného ortotického tímu 

a kraniálnej divízie školenia a prednášky po celej krajine.  

Okrem toho sa Darren v rámci programu „Endoskopická 

liečba kraniosynostózy“, ktorý sponzorovala divízia 

neurochirurgie a oddelenie plastickej chirurgie 

Zdravotníckeho vedeckého centra texaskej univerzity v San 

Antoniu, venoval výučbe v oblasti pooperačnej liečby 

pomocou remodelácie lebky. Darren pôsobí v súčasnom 

období v Centre excelentnosti STAR pre oblasť lebečných 

ochorení, ktoré sa nachádza v meste San Antonio, ako 

národný manažér pre klinicku prevádzku, pričom pracuje na 

zabezpečení klinickej excelencie viacerých stredísk po celej 

krajine.  

Naďalej lieči pacientov a prednáša na vnútroštátnej úrovni, 

pričom sa špecializuje na remodelačné kraniálne ortézy na 

liečbu lebečných anomálií. 

 

Napísal: 
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Kraniálne centrum excelentnosti STAR (SCCE) 

spolupracuje s poprednými oblastnými pediatrickými 

neurochirurgami, odborníkmi na kraniofácialne anomálie a 

pediatrami, ktori sa specializuju na liečbu pacientov 

s rôznymi anomáliami tvaru hlavy vrátane deformačnej 

plagiocefálie a kraniosynostózy.  

Centrum SCCE udelil akreditáciu certifikačný orgán ABC 

(American Board for Certification in Orthotics & 

Prosthetics).  

Náš nemocničný personál sa skladá z ortotikov 

akreditovaných certifikačným orgánom ABC a poskytuje  

výlučne bezkonkurenčnú úroveň v oblasti liečby detí 

s plagiocefáliou a kraniosynostózou pomocou najnovšej 

technológie zberu údajov, skenovacieho systému STAR. 

Zariadenie STARscanner bolo prvým skenovacím 

systémom, ktorý schválil úrad FDA na účely snímania 

záberov 3D povrchu tvaru hlavy detí.  

Zariadenie STARscanner používa štyri „pre oči bezpečné“ 

lasery triedy I a osem kamier, ktoré eliminujú potrebu 

vyrábať plastové odliatky. Digitálne snímanie je 

najrýchlejší, najpresnejší spôsob zachytenia podrobných 

informácií, pričom vyhotovenie snímky s presnosťou až na 

0,5 mm trvá menej ako dve sekundy. Zariadenie 

STARscanner poskytuje aj podrobnú správu s porovnávacou 

analýzou, ktorá umožňuje špecialistom a rodinám 

vizualizáciu zmien tvaru hlavy pred, v priebehu a po liečbe 

(pozri položku 1). Účinnosť snímacieho zariadenia 

STARscanner bola zdokumentovaná a zverejnená vo veľmi 

uznávanom casopise Žurnal kraniofaciálnej chirurgie. 
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Detský neurochirurg,Dr. David Jimenez, profesor a vedúci  

oddelenia neurochirurgie na lekárskej fakulte 

Zdravotníckeho vedeckého centra texaskej univerzity v San 

Antoniu a Constance M. Baroneová, lekárka, FACS, 

plastická chirurgička a klinická lekárka na oddelení 

neurochirurgie na lekárskej fakulte Zdravotníckeho 

vedeckého centra texaskej univerzity, poskytujú v San 

Antoniu minimálne invazívnu endoskopickú chirurgickú 

liečbu kraniosynostózy. Mal som tú česť a privilégium 

pracovať s Dr. Jimenezom a Dr. Baroneovou a spolu-

pracovať so stovkami rodín z celého sveta.  

Kraniálne centrum excelentnosti STAR sa stalo 

neoddeliteľnou súčasťou multidisciplinárneho 

tímu a prispelo k rozvoju protokolov Post-Op Cranial 

Remolding Orthosis (CRO) pre pacientov liečených 

pomocou endoskopického postupu na kraniosynostózu. 

V centre SCCE v texaskom San Antoniu využívam 

údaje snímacieho zariadenia STARscanner ako nástroj pri 

podrobnej analýze tvaru hlavy dieťaťa, rovnako ako na 

určenie príslušných úprav, ktoré si vyžaduje pooperačna 

CRO-(helma).  

Každú stredu máme poradňu pre kraniosynostózu a 

poskytujeme predoperačné vyhodnocovanie, ktoré zahŕňa 

zhromažďovanie pacientovej a rodinnej anamnézy, digitálne 

skenovanie pomocou snímacieho zariadenia STARscanner, 

antropometrické merania a fotografovanie.  

Kópiu snímok dáme k dispozícii rodine a potom si s nimi 

pohovoríme o cieľoch pooperačnej liečby pomocou CRO a o 

protokole. 

Cieľom použitia pooperačnej CRO alebo akejkoľvek CRO je 

opätovne vytvarovať lebku pomocou exponenciálneho rastu 

mozgu.  
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CRO neobmedzujú rast mozgu, ale počas pooperačnej 

helmovej terapie tomuto rastu poskytujú nový smer do 

prázdnych oblastí, aby sa dosiahol požadovaný tvar lebky.  

Komplexná správa sa odovzdá Dr. Jimenezovi 

v poradni pre kraniosynostózu a ďalej sa s rodinami preberú 

výsledky a klinické nálezy.  

Operácie sú naplánované na štvrtok a pacienti sú zvyčajne 

prepustení z nemocnice v priebehu jedného až dvoch dní.  

V pondelok rodina s pacientom prichádzajú do 

našej ordinácie Kraniálneho centra excelentnosti STAR na 

následné opätovné prehodnotenie a skenovanie. 

Snímka sa potom spolu s objednávkovým formulárom, 

v ktorom sa uvádzajú údaje o veku pacienta, dátum 

endoskopickej operácie, údaje o príslušnom synostotickom 

šve, miery a úpravy, ktoré je potrebné vykonať pri výrobe 

pooperačnej CRO, odošle e-mailom do spoločnosti 

Orthomerica, ktorá je výrobcom CRO. 

Nasadenie pooperačnej CRO sa uskutoční v priebehu 

niekoľkých nasledujúcich dní.  

Prispôsobenie pooperačnej CRO trvá približne jednu hodinu, 

ktorá zahŕňa inštruktáž o správnom nasadzovaní a snímaní 

helmy, harmonogramoch nosenia, starostlivosti o pokožku 

a údržbe CRO. 

Nasledujúcu stredu rodina, pacient a ja opäť 

navštívime Dr. Jimeneza v poradni pre kraniosynostózu, aby 

opätovne posúdil, ako pacientovi padne pooperačná CRO. 

Pacienti zvyčajne nosia CRO určenú na pooperačnú liečbu 

počas jedného roka po operácii.  

V priebehu roka pacienti naďalej absolvujú 

kontroly u Dr. Jimeneza a v Kraniálnom centre excelentnosti 

STAR a v závislosti od veku a miery rastu pacienta si budú 

vyžadovať tri pooperačné CRO. 
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                                          (Item 1) 

 

 

Človek nemôže vedieť o kraniosynostóze a zároveň 

neobdivovať prácu, ktorou Dr. Jimenez a Dr. Baroneová 

prispeli do oblasti kraniofaciálnej chirurgie. Dr. Jimenez 

spoločne s manželkou sú vo svojom odbore renomovanými 

odborníkmi. A oprávnene. Táto minimalne invazívna 

operačná technika je na mnoho svetelných rokov vzdialená 

od rizík, ktoré predstavovala liečba kraniosynostózy 

v časoch Jacobiho. 

 Vďaka Dr. Jimenezovi sa stav môjho syna vyriešil 

rýchlo a efektívne. Znepokojujúci koncept, že by mozog 

môjho syna nebol schopný rásť, je teraz už len fantáziou, 

možnosťou, ktorá patrí minulosti. 
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  Časť druhá 

                                     Naš príbeh 
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Kapitola 7 

Úder 

 

 

 

 

“Ktokoľvek dokáže držať kormidlo,  

ak je more pokojné.” 

 

Publilus Syrus 

 

 

 

 

Patrick mal dva mesiace a bol úplné zlatíčko. Viem, 

že každý rodič sa rád pochváli svojím dieťaťom a vyhlasuje: 

„Naše dieťa je to najlepšie!“ Avšak bez akéhokoľvek 

preháňania bol Patrick skutočne dieťa za odmenu. Bol to ten 

najpokojnejší chalan. Neplakal, len tak sedel a pozeral na nás 

jeho zvedavými nevädzovo-modrými očkami. Chcelo to 

naozaj veľa, rozhnevať jeho pokojnú povahu a spôsoby. Náš 

jediný problém bola jeho hlava.   

    

Na jednej z pravidelných lekárskych prehliadok 

sme sa s manželom rozhodli neskrývať naše obavy ohľadne 

jeho hlavy.      

„Všimli sme si, že je trochu dlhšia, ako je bežné“, povedal 

Casey, môj muž, na margo jeho hlavičky tvaru 

mimozemšťana. Vtedy to celé začalo. Lekárka zovrela pery 

a povedala, „Pustím sa do toho, navrhnem CT vyšetrenie.“  

Vymenili sme si s mužom rýchle pohľady. „Niečo sa deje? 

Niečo nie je v poriadku?“ opýtala som sa.   
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             „Len pre istotu, aby sme sa uistili, že je všetko, ako 

má byť“ , odpovedala. Dúfala som, že je to len z dôvodu 

obozretnosti. Dohodli sme si stretnutie a odišli sme z kliniky 

s Patrickom v mojom náručí, bez akéhokoľvek podozrenia 

alebo obáv. Prišli sme domov bez toho, aby sme čo i len 

tušili, čo má Boh s nami v pláne. Môj manžel sa vrátil 

späť do práce, Patrick a jeho dvojročný brat Charlie pokojne 

spinkali a ja som ležala na pohovke, aby som si užila tých 

pár minút ticha. Dve malé deti dajú celkom slušne zabrať. 

Zavrela som oči a ponorila som sa do ticha a pravidelného 

tikania hodín. Zrazu zazvonil telefón a vyrušil ma.To musí 

byť môj muž, pomyslela som si, zvykne nám takto zavolať z 

práce a skontrolovať, či je všetko v poriadku. Lenivo som sa 

postavila a našla som telefón.    

 „Haló?“     

 „Ahoj, mama,“ povedal môj muž. Odkedy sa nám 

narodili deti, hovoril mi mama.„Si pri počítači?“ opýtal sa. 

„Poslal som ti email, choď si to pozrieť.“  

 „Čo je to, nemôže to počkať?“ opýtala som sa.

 „Je to pre nás veľmi dôležité. Skrátka choď a pozri 

si to čo najskôr“. Jeho hlas bol stoicky pokojný. Nedokázala 

som v ňom vycítiť žiadnu veselosť, čo bolo v prípade môjho 

príjemného manžela veľmi zvláštne. Aj keď som naozaj 

veľmi chcela ostať na tej pohovke, pomaly som prešla 

k počítaču a otvorila emaily. Klikla som na priložený súbor 

a prebehla som web stránku. Fotky bábätiek od vrchu až po 

spodok. No, to je milé, pomyslela som si, ale ja mám moje 

vlastné zlaté bábätko. Premýšľala som, či náhodou nechce 

ďalšie. Potom som si všimla ich hlavičky, ale v tom 

momente som nič nechápala. Prečo mi posiela všetky tieto 

fotky malých detí s nejakými deformovanými hlavami? 

Pokrútila som zmätene hlavou.  

 Narovnala som sa a opäť som prešla k pohovke, aby 
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som si naďalej vychutnala svoj odpočinok počas vzácnej 

chvíľky posvätného ticha. Nedostala som sa ďaleko. Zrazu 

sa mi tá predstava zhmotnila v hlave ako búrkové mračno, 

pripravené zasiahnuť ma bleskom. Bum! Prehla som sa, 

akoby ma niekto kopol do brucha. Celé moje telo sa triaslo 

a nedokázala som urobiť ani krok.    

 Och Bože... och Bože! 

Tie dve slová mi dookola krúžili hlavou.  

     

Och Bože, to bolo jediné na čo som sa zmohla, stále 

znova a znova. Sníva sa mi to, alebo všetky tie deti na 

fotkách majú rovnaký tvar hlavy ako Patrick? Och. Bože.

      

V hrdle som cítila hrču. Dotackala som sa späť 

k počítaču a civela som na tie fotky, slzy ich zvlnili... Až 

napokon vyzerali ako obrázky namaľované vodovými 

farbami.     

 Správu som pochopila... Náš malý Patrick vyzeral 

presne ako oni. 

 

 

 

 

 

 

“When you come to the end of the rope,  

tie the knot and hang on.” 

 

Franklin D. Roosevelt 

 

 

 

 



 

76 
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Kapitola 8 

Pátranie 

 

 

 “S novým dňom prichádza  

nová sila i nové myšlienky.” 

 

   Eleanor Roosevelt, bývalá prvá dáma Spojených štátov amerických 

 

 

Casey mi neskôr povedal, ako si to celé uvedomil on. 

Uväznený v poobednej zápche sa vracal späť do práce po 

tom, ako sme sa vrátili z Patrickovej prehliadky. Bubnoval 

prstami na volante do rytmu hudby z rádia a jeho myseľ len 

tak blúdila.  

„Zvláštne,“ premýšľal o Patrickovej hlave, „naozaj verím, že 

všetko je v poriadku, ako tvrdí lekárka. Obyčajná kontrola, 

overenie...len pre istotu,“ uisťoval sa. Ale zrazu ho 

ohlušujúca pravda prefackovala po tvári takou rýchlosťou a 

razantne, ako keď zatrúbi klaksón. No moment... Jeho oči sa 

rozšírili a chlpy na rukách sa mu zježili. Rodičovi, ktorý sa 

znepokojený vracia späť do práce, to odrazu celé naskočilo... 

Mal predsa bratanca, ktorý sa narodil začiatkom 

osemdesiatych rokov... Ten potreboval nejaký zákrok na 

lebke, približne vo veku šiestich mesiacov. Môj muž mohol 

mať vtedy asi 6 rokov, takže dávalo zmysel, že od tých čias 

už zabudol na niekoho s odlišnou hlavou, ktorá sa tak veľmi 

podobala na tú Patrickovu. Rozmýšľal nad tým celú cestu do 

práce a okamžite, ako sa dostal do budovy, rýchlo vytiahol 

telefón.   

„Haló?“       
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„Ahoj teta Peggy, tu je Casey,“ povedal. Fučal 

a dychčal , kým  jeho nohy šliapali do jeho kancelárie, kde 

mohol konečne začať pátrať a urobiť si prieskum.  

„Och, ahoj! Aký nečakaný telefonát, ako sa máš?“ 

opýtala sa. 

 „Nuž, hlavný dôvod prečo ti volám, je, že mám 

jednu otázku. Pamätám sa,  že keď sme boli malí, náš 

bratanec mal niečo s hlavou. Jeho hlava bola dlhšia a užšia. 

Vieš mi o tom povedať niečo viac?“   

„Počkaj,“ začala, “malo to niečo s príliš skorým 

uzatváraním sa jeho lebky. Kra....niečo...alebo kru...veľmi 

dlhé slovo, musela by som sa na to pozrieť.  Prečo sa pýtaš? 

Sú to už roky, čo sa to stalo!“   

„Týka sa to Patricka,“ Casey si pretrel spánky. „ 

Jeho hlava vyzerá inak ako hlava ostatných detí a spomenul 

som si, že naposledy, keď som niečo také videl, bol to Jessy. 

Patrickova a Jessyho hlava vyzerajú úplne rovnako.“ 

    

„Och, v poriadku, prejdem zopár kníh a zavolám ti 

hneď späť,“ povedala.    

Každá minúta akoby trvala celú hodinu... Kým tam len sedel, 

mlel prstami a čakal na telefonát od svojej tety. Obrazy 

a spomienky na jeho bratanca z dávnych osemdesiatych 

rokov mu poletovali mysľou. Spomenul si, ako ho raz nazval 

veľkohlaváčom, pretože jeho čelo bolo omnoho dlhšie než 

bolo normálne a ako jeho ofina ešte viac zvýrazňovala tú 

dĺžku. Jednoznačne - veľmi podobné Patrickovi. Až príliš 

podobné.   

Cŕŕŕŕn - ešte predtým, ako telefón stihol prvý raz dozvoniť, 

Casey ho schmatol.  

„Áno?“      



 

79 

 

„Ahoj Casey, mám to. Kraniosynostóza. To je to, 

čo mal Jessy.“   

 Kranio....hua..čoo!? Casey ani nedokázal to slovo 

vysloviť a jeho význam nechápal už vôbec.„Povedz mi to 

ešte raz. Kran...ako? “ začal.  

„Kraniosynostóza, sagitálny typ.“   

„Je viac ako jeden typ?“ opýtal sa  

„Pohľadaj kraniosynostózu na webe, poviem ti písmeno po 

písmene, aby vyhľadávanie nebolo také zložité.“ 

 Skôr, ako si Casey mohol uvedomiť vážnosť 

situácie, sedel za počítačom a hľadal informácie o stave 

doteraz absolútne neznámom pre nás oboch. Hľadal niečo, 

čo sa rozhodne nemohlo týkať Patricka. Alebo v to aspoň 

dúfal. Fakt, že Jessy niečo také mal, bolo pre môjho muža 

niečo úplne nové, niečo, o čom bol presvedčený, že nikdy vo 

svojom živote nepočul. Poďakoval tete a rýchlo začal pátrať 

online po fotografiách, prehľadávať webstránky a hľadať 

ďalšie informácie. Ako vo sne sa mu pred očami mihalo 

množstvo informácií a faktov. To, čo sa mu okamžite vrylo 

do pamäti, bola fotografia dieťaťa postihnutého 

kraniosynostózou. Áno, bol to jednoznačne Patrickov prípad. 

Bol najvyšší čas poslať túto informáciu mne a s týmto 

vedomím odposlal e-mail. Takto som sa to dozvedela. Pri 

prezeraní fotografií bolo evidentné, že náš syn sa narodil 

s týmto postihnutím. Teraz sme len museli čakať na výsledky 

CT vyšetrenia, ktoré to potvrdia. Potvrdia? Pozrela som sa 

na Patrika mrmlajúceho si v kúte, pruh jemných blond 

vláskov sa mu zošmykol na jeho čelo, na jeho štít.  Naše 

mysle bežali ako opreteky, aby našli tú najlepšiu dostupnú 

možnosť liečby pre inak úplne zdravú a peknú, ale 

deformovanú detskú hlavičku.   

                “Čo sa stalo tvojmu bratancovi, Casey? “ opýtala 

som sa.      
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„Nič skutočne hrozivé sa mu vlastne nestalo“, 

odpovedal, „ je to úplne normálny chalan, žiadne problémy.“

 „Ale ako to narušilo jeho život? Ako vyzerá?“ 

musela som vedieť všetko o tomto bratancovi, ktorý akoby 

náhle s Patrickom zdieľal jeden osud. 

 „Ledva som si spomenul, že vôbec nejaký problém 

mal, pretože bol úplne normálny. Hral basketbal, futbal... má 

dobré zamestnanie, jednoducho nič, žiaden problém. To by 

nás mohlo upokojiť.“ Rozmýšľali sme nad Caseyho 

bratancom, ktorý bol bystrý, atletický a úspešný človek. 

Ktorý nikdy netrpel žiadnymi dlhotrvajúcimi následkami 

z jeho stavu. Upokojili sme naše nervy, i keď sme si 

uvedomovali, že náš syn potrebuje operáciu. Predstava nášho 

dieťaťa, ktoré pôjde pod nôž tak skoro vo svojom krátkom 

živote, sa nám zdala vrcholne nespravodlivá .Všetko, čo sa 

stalo potom, stalo sa veľmi pokojne, bez zbytočného 

rozruchu.Pre mňa bolo v tomto momente najťažšie to, ako 

túto informáciu oznámiť mojej rodine. Manžel si vzal na 

starosť jeho príbuzných. Tí sa postavili k novým 

skutočnostiam seriózne a rozvážne. Uľavili nám tým, že nám 

ponúkli ich neochvejnú podporu počas toho všetkého - 

emocionálnu i finančnú. Nemohli sme mať pevnejšiu 

podporu, než tú, akej sa nám dostalo. Teraz bol rad na mne, 

musela som zavolať mojim rodičom na Slovensko. Zdvihla 

som telefón a nervózne som si ho prehadzovala v rukách. 

Netušila som, čo mám povedať. Stále som príliš veľa 

nevedela o tom, čo sa vlastne deje. Áno, vedeli sme, že 

Patrick má kraniosynostózu. Alebo nie?  Stále som neverila, 

že je to naozaj o ňom. Náš syn je určite zdravý – pozrela som 

na neho, spiaceho pokojne na flísovej deke. Mal takú zdravú 

ružovú farbu na bucľatých líčkach. Vôbec nevyzeral ,že by 

ho niečo bolelo, nevyvádzal. Ba ani sa netváril, že by sa 

s ním niečo dialo. Ak niekto vyzeral, že má bolesti, bola som 
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to ja. Celý deň som preplakala a nebola som schopná jasne 

uvažovať. V mysli sa mi premietali tie najhoršie scenáre. 

Čo ak sa to nedá vyliečiť? Takáto možnosť neexistovala, to 

nie je predsa možné. Jessy dopadol dobre, žil život bez 

akýchkoľvek prekážok. 

Čo ak ostane škaredo zjazvený? Predstavila som si Patricka 

pochodujúceho k hlavnému vchodu jeho budúcej škôlky, 

držiac svoj obedárik. Deti  by si nedávali servítky pred ústa 

a pýtali by sa: „ Čo sa ti stalo s hlavou?“ Patrick by bol 

bezradný, nič by netušil. Myslel by si, že toto je jednoducho 

on, že sa taký narodil. 

Čo ak ten zákrok neprebehne dobre? Čo ak nastanú nejaké 

komplikácie? Musela som konečne prestať takto rozmýšľať. 

Opäť som cítila v očiach slzy a hrozilo, že sa mi opäť 

rozkotúľajú po lícach. 

........čo ak...Tieto chaotické a najmä dobiedzavé myšlienky 

mi neprestajne vírili hlavou, bolo to úplne šialené. 

      

Úprimne povedané, bola som vystrašená na smrť . Aj keď sa 

Caseyho bratanec vyliečil a dopadlo to dobre, čo ak je 

Patrick iný? Čo ak je jeho prípad závažnejší? Čo ak sme to 

nezistili včas? Bolo ťažké čo i len pomyslieť na všetko, čo sa 

zrazu dialo... Ako som mohla jednoducho vytočiť číslo 

a zavolať našim? Alebo komukoľvek?!  Nemala som ani 

potuchy. Tak som len zdvihla telefón a vytočila ich číslo, 

stále premýšľajúc nad Patrickovým malým mozgom, ktorý 

potrebuje rásť, ale nemá priestor, nemá kam. 

Premýšľala som nad tým, čo všetko by sa mohlo 

stať, ak mu nepomôžeme tak rýchlo, ako sa len dá. Bolesti 

hlavy, záchvaty... Nepredstaviteľné veci. Každý môj prst 

vážil akoby dve kilá, keď som vyťukávala číslo. Kým telefón 

vyzváňal, cítila som v hrdle už dôverne známu hrču. 
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„Haló?“ opýtala sa mama niekoľkokrát. Pokúšala 

som sa niečo povedať, ale jediné, čo som bola schopná zo 

seba dostať bolo: „Mami!“ Vykríkla som ako zranené šteňa. 

Potom som už len plakala, nebola som schopná povedať nič 

viac.  

Už je to takmer päť rokov, čo sa toto všetko stalo a 

ešte aj dnes na to nedokážem myslieť bez sĺz v očiach. Je to 

také ťažké... Vaše dieťa trpí, vy to viete a cítite sa úplne 

bezmocne, nemôžete urobiť nič. Je to na vás, je to vaša 

zodpovednosť, sňať z neho tú bolesť... Nezáleží na tom, či 

ide o malý, alebo závažnejší problém. I obyčajná nádcha 

obráti váš život hore nohami, pretože sa nedokážete pozerať 

na to, ako vaše dieťa trpí. Žiadna iná takáto bolesť 

neexistuje...Po minúte som nabrala dych a povedala som:

 „Patrick musí ísť na operáciu,“ a plakala som ďalej. 

Akoby som cítila, že mojej mame sa zapol na druhej strane 

linky výstražný alarm.    
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 „Čo mu je?“ spýtala sa.  Povedala som jej názov, 

a ona - takisto ako ja na začiatku - vôbec netušila, o čo ide. 

„Ššššš, ššš, to bude dobré,“ opakovala dookola. Keď som sa 

opäť nadýchla, spýtala sa: „ Povieš mi, čo to presne 

znamená? O čo ide?“ Roztrasene som si vzdychla a snažila 

som sa nejako pozbierať.   

 „Patrick má kraniosynostózu. Jeho lebka sa zrástla 

príliš rýchlo, ale jeho mozog ešte potrebuje rásť.“  

 Toto spôsobilo novú várku sĺz. Viem, že mama sa 

musela cítiť beznádejne, bola tak ďaleko, nemohla 

jednoducho nasadnúť do auta a pribehnúť. Opäť ma uistila, 

že všetko dobre dopadne, spôsobom, akým to vedia len 

mamy. Aj keď som  ešte vôbec netušila, čo ma čaká, bolo 

úžasné vedieť,  že existuje niekto, s kým môžem hovoriť 

kedykoľvek a je tu pre mňa, nech by sa stalo čokoľvek. 

Chytila som sa príležitosti konečne sa niekoho, kto ma 

počúva, opýtať: „Prečo práve ja?“ „Premýšľaj nad tým, 

mami... Nepijem ani nefajčím. Všetko som urobila, ako som 

mala.“ povedala som. 

 „Áno, áno, vždy si si viedla dobre. Aj pri Alexe, aj 

pri Charliem. Nemenila by som ani jednu jedinú vec.“ 

povedala. „Dokonca som v tomto prípade pila hektolitre 

vody a to som nikdy predtým nedokázala.“  Aj keď je to 

nezdravé, vždy som uprednostňovala kofeínové a sladké 

nápoje. Pýtala som sa jej - aj samej seba - stále dokola: „Kde 

sme urobili chybu? Čia je to vina?“ 

Moja mama mi nevedela odpovedať. 
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Neskôr v ten deň som zbadala Caseyho za 

počítačom. Podišla som k nemu a oprela som si bradu o jeho 

rameno. „ Čo robíš?“ zamrmlala som. „Dávam to všetko 

dokopy“, odpovedal a akokoľvek nepravdepodobne to znelo, 

presne to robil. Pozorovala som ho, ako vygúglil najlepších 

pediatrických neurochirurgov, ktorí sa špecializujú na 

kraniosynostózu. „Dr. Jimenez... pozri na tie údaje.“  Začali 

sme študovať podrobnejšie a prečítali sme si, že priebežne 

dostáva ceny Doktora roka. Dvihla som obočie a prikývla 

som. 

To nie je zlý štart. Objavili sme stránku craniosynostosis.net 

a začítali sme sa do listov od pacientov. Referencie 

a odporúčania boli pre nás teraz to najdôležitejšie. 

 Úžasné bolo, že nikto z komentujúcich nenapísal 

len strohé „ďakujem“ alebo „môj syn alebo dcéra sa má 

dobre“, ľudia sa vyjadrovali obšírne a farbisto opisovali 

svoje zážitky. 

 

„Tento svet je požehnaný tým, že má vás dvoch. Hlboko ste 

sa dotkli našich sŕdc a duší . 

 

„Skutočne ste požehnali naše životy a my vám budeme 

navždy vďační. Vďaka za vašu lásku i súcit, pomohli ste nám 

zmeniť náročnú okolnosť na prekrásny zážitok.“ 

 

„Nemôžem uveriť tomu, že samotný zákrok i doba 

zotavovania boli také krátke! Je to zázrak, za ktorý vám 

budem navždy vďačný. Som taký rád že som našiel túto 

webstránku. Zmenila mojej dcére i našej rodine život.“ 
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Wow. Toto nie sú len také obyčajné komplimenty. 

Fotografie pred a po boli neskutočné, videli sme útle 

bábätká, ktoré vyrástli  a boli z nich usmiate batoľatá bez 

akejkoľvek viditeľnej traumy. Posledné poďakovanie v nás 

zarezonovalo najviac, to ohľadom zákroku. V tom sa moje 

srdce utápalo najviac zo všetkého.  Predstavovala som si 

Patricka, ako sedí na studenom operačnom stole a seba, ako 

čakám počas tých mučivých, dlhých hodín. Ale zákrok je 

„krátky“. Neuveriteľne krátky.   

 Ako sme študovali webstránku, všimli sme si 

i poznámky „menej invazívna liečba“. A nielen to, po 

ďalšom podrobnom skúmaní sme zistili, že Dr. Jimenez 

a jeho manželka,  Dr. Baroneová sú priekopníkmi v tejto 

liečbe. „Nikto iný nemôže byť lepší než ten, kto liečbu 

zaviedol, čiže jednoznačne Dr. Jimenez,“ povedal Casey.     

„Pre Patricka len to najlepšie. Bez ohľadu na to, koľko to 

bude stáť.“ 

Po tom, čo sme si nahlas čítali o jeho úspechoch, bolo 

jednoduché rozhodnúť sa. „Najlepší doktor Ameriky...Top 

lekár v San Antoniu...“ a takisto jeho ľudskosť nebola na 

zahodenie – „staral sa o znevýhodnené deti z Filipín“. 

Referencie, jeho ceny a to všetko okolo, to nás jednoducho 

presvedčilo, že tento manželský pár je správnou voľbou.

   

Casey zavolal asistentke doktora Jimeneza, Wai-

Yee, ešte v to popoludnie.  Keď telefonoval, vyzeral veľmi 

vážne. Mal kamenný výraz a každú chvíľu prikyvoval.

  „Áno...fotky? Určite, žiaden problém, samozrejme. 

Pošlem vám ich v priebehu hodiny.“ Opäť počúval a potom 

znova: „ CT snímku... áno, áno, takisto.“ Položil telefón 

a otočil sa ku mne. 

 „Kde máme digitálny fotoaparát?“ opýtal sa. 
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„Mal by byť v zásuvke vedľa počítača,“odpovedala 

som. Patrick podriemkaval, spodnú peru mal roztomilo 

vysunutú nad hornou a vyzeral úplne spokojne. Casey rázne 

otvoril zásuvku, vybral fotoaparát a rozhodol sa, že 

oddychovaniu je koniec. Jemne zatriasol Patrickom, aby sa 

zobudil. 

 „Hej, mladý muž, čas na fotenie.“ Patrick naširoko 

otvoril oči a žmurkal od denného svetla, takže Casey mu dal 

pár minút, kým mi ho posadil na kolená. 

 „Pozri Patrick, vtáčik!“ ukázala som na fontánu 

vonku, aby som upútala Patrickovu pozornosť . Casey urobil 

pár záberov Patrickovho profilu a takisto pár spredu. 

Predpokladali sme, že viac netreba... Bolo evidentné, že 

Patrickova hlava je vhodným kandidátom na zákrok. Hneď 

potom Casey priložil fotky do e-mailu pre Wai-Yee 

a zároveň volal na kliniku, aby naplánoval termín na CT 

vyšetrenie. Ja som sa zo šoku takmer ani nevedela pohnúť.

 Presne tak to bolo ...ja, plačúca troska na telefóne 

s mojou mamou, neschopná akceptovať, že náš syn má to, čo 

má a že treba konať... A potom tu bol Casey, ktorý si zaslúži 

obrovské medvedie objatie za jeho prístup. Som tá 

najšťastnejšia žena pod slnkom, mám tri krásne deti a som 

vydatá za usilovného a odhodlaného  chlapa, ktorý ich miluje 

tak veľmi, ako ja. 
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Wai-Yee odpovedala na náš email v priebehu hodiny. 

 

 

Vážená rodina Turnerovcov,    

V mene doktora Jimeneza vám oficiálne oznamujem, že 

Patrick je vhodným kandidátom. Mali ste pravdu, jeho hlava 

je neobvyklá a podobná fotografiám pacientov z našej web 

stránky. Ďalším dôležitým krokom v celom procese je, aby 

sme dostali jeho CT snímky. Podľa toho, kedy naplánujete 

CT vyšetrenie, sa zákrok môže uskutočniť v dvoch 

termínoch, buď takto o týždeň, alebo o tomto čase o mesiac. 

Harmonogram doktora Jimeneza je nabitý a tento druh 

zákroku vykonáva len raz za mesiac. Dajte mi vedieť, ako 

ste sa rozhodli. 

                                                                                                                                                                

Wai-Yee, RN 

 

Raz za mesiac... Len? Mohli sme si zbaliť veci 

a ponáhľať sa do Texasu, kde doktor Jimenez pracuje 

a nechať urobiť operáciu budúci týždeň, alebo čakať ďalších 

tridsať dní. Tridsať dní? To nemôžem, už teraz je zo mňa 

troska. Ako by som mohla len tak sedieť a čakať ešte tridsať 

dní? To by ma zabilo! A čo by to urobilo s Patrickom? 

V mysli sa mi vynorila predstava kresleného mozgu, ktorý 

sa nahneval a urazene sa pokúšal nadvihnúť lebku. Tlak na 

lebku mu ale spôsoboval modriny a zabíjal mozgové bunky. 

„Pomóc,“ kričal mozog. Pokúšala som sa vyhnať tú 

predstavu z hlavy.  

„Našťastie termín CT vyšetrenia máme naplánovaný na 

zajtra,“ oznámil mi Casey a vybral si spoza ucha pero, aby 

zapísal termín do kalendára. Ako keby sa niečo také dalo 

zabudnúť.  
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 „Och, vďaka bohu,“ vydýchla som. „Potom 

môžeme zaslať CD s výsledkami poštou a ráno to tam môžu 

mať.“ To znelo dobre.    

Výsledkom Caseyho perfektného časového 

manažmentu bol termín zákroku stanovený na štvrtého 

septembra. To znamenalo, že máme týždeň na to, aby sme sa 

dostali k výsledkom CT vyšetrenia, zakúpili letenky, 

rezervovali hotel a auto z požičovne, našli pestúnku 

k Patrickovým súrodencom a zbalili sa. Mali sme dlhý 

zoznam vecí, ktoré bolo treba zabezpečiť, kým tam budeme. 

Desať dní v Texase je skutočné dlhý čas, ak nechávate doma 

dve deti. Ale urobili sme, čo sme museli.  

„Prečo nemôžem ísť?“ začal Charlie trucovať 

a motať sa mi pod nohami, keď sme si začali dávať dokopy 

batožinu.   

 „Ach, Charlie, tam by si určite nechcel ísť. 

Nemocnice sú také nudné!“ povedala som mu. 

 „Nepomnice?“ zopakoval Charlie.  

  „To je miesto, kam chodia chorí ľudia, vieš? Tam 

pracuje aj ten doktor, čo opravuje tvoje hračky.“ Charlie to 

vzal na vedomie, ale pokrútil hlavou.    

„Byť s Patrickom,“ povedal. 

 

Trhalo mi srdce nechať moje druhé dieťa doma, ale 

Charlie by bol počas celého výletu ako nepokojný mrviaci sa 

červíček. Vedela som si predstaviť, ako chce odísť práve 

počas nejakého dôležitého stretnutia, ako chce ísť do 

McDonaldu, alebo ako je mrzutý a potrebuje ísť spať... a 

všetky tie typické známky chovania sa dvojročných. Nikdy 

by som ho v tomto veku nenechala tým prejsť. Snažila som 

sa ho potešiť  a seba takisto, pretože bolo ťažké nechať ho 

tu.  
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„Ty sa budeš hrať s Triciou! Zažijete s tetou Triciou 

kopec zábavy!“   

Alexa pri tomto nastražila uši. Mala trinásť rokov 

a menila sa na stredoškoláčku. Bolo to niečo, čo si vždy 

chcela dokázať.    

 „Viem sa postarať o Charlieho, mami. Dokážem 

to!“.       

 „Alexa, bude to dlho na to, aby si s Charliem ostala 

sama. A okrem toho, máš školu, “povedala som.  

„Áno, mám školu, ale...“ aha, zamyslela sa.  

„A predpokladám, že by si nechcela denne variť, 

nemám pravdu?“   

  „Ha...veď ja neviem variť.“ Pri tejto predstave sme 

sa zasmiali, lebo sme si spomenuli na Alexinu poslednú 

várku čokoládových koláčikov, ktorá pripomínala skôr 

kúsky uhlia než dezert po tom, ako sme ich vytiahli 

z dymiacej sa rúry.  

Deň predtým, ako sme odišli do Texasu, som bola 

dosť mimo. Zastavila som sa v obchode, aby som 

kúpila nejaké veci pre deti, kým nebudeme doma. Zrejme 

som nemala vôbec šoférovať, netuším ako som sa dostala 

z bodu A do bodu B.  

Zo všetkého okolo tej cesty a celého týždňa, čo sa 

okolo mňa prehnal ako víchrica, sa mi trochu točila hlava. 

Zrazu trúbenie - túúúúút! Biela dodávka ma rýchlo predbehla 

a zaradila sa predo mňa.   

 „Čo do pekla...!“ zachmúrila som sa... len kým som sa 

nepozrela na tachometer. Štyridsať míľ za hodinu na ceste 

s povolenou päťdesiatpäťkou... ups! 

Myslela som na Patricka a hľadela naňho, ako sedí vo svojej 

detskej sedačke. Moja myseľ prepla do pomalého „módu“ 

a nejako podvedome som predpokladala, že celý svet 

spomalí so mnou.  
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Keď som dorazila domov, vedela som, že sa musím spamätať 

a prebrať sa. Opýtala som sa Caseyho, čo ešte treba urobiť, 

ale on, všetko dokonale pod kontrolou, mi len ukázal pár 

hárkov popísaného papiera. „Čo je to?“ spýtala som sa. 

Papiere hovorili samé za seba: Držala som v ruke potvrdenia 

z hotela, z požičovne áut, ako aj všetky ďalšie detaily našej 

cesty, všetko pekne pokope.   

  „Fíha, Casey,“ povedala som. Ja som bola roztržitá 

a Casey bol rýchly ako blesk. „Možno som tak trochu 

workoholik“, zasmial sa. A ja som vtedy pochopila, že sa 

ponoril do týchto organizačných záležitostí, aby mu to 

pomohlo aspoň na chvíľu vypnúť zo stresu okolo toho, čo sa 

stalo jeho dieťaťu. Tým nechcem povedať, že nebol 

perfektný aj inokedy, v bežnom živote.  Ešte som nestretla 

nikoho, kto by bol napríklad tak zorientovaný vo výžive 

a vitamínoch a staral sa tak i o svoje deti. Objala som ho, 

cítiac sa vďačná za všetko, čo urobil, pretože keby som to 

mala na starosti ja, trvalo by to oveľa dlhšie. A my sme mali 

málo času.V deň odchodu vtancovala skoro ráno do dverí 

Tricia, naša skutočná Mary Poppins, s dvadsiatimi kilami 

batožiny.     

  „Trishaaaa!“ Charlie jej vletel do náručia a ona 

pustila na zem svoje tašky, aby mu vlepila na líce obrovský 

bozk. „Nazdar, decká,“ zvolala, „Ako sa máte?“ Potom 

objala Alexu. Ja som tam len tak zničene sedela. Tricia 

vyzerala, akoby šla na výlet na Hawai a nie robiť pestúnku 

dvom  deťom na desať dní. Casey si to tiež všimol. 

  „Neviem, Tricia, či si si vzala dosť vecí,“ povedal, 

ale Tricia len nonšalantne mávla rukou vo vzduchu 

a povedala, „ále no ták,“ a objala svojho brata. Bolo 

príjemné mať okolo seba rodinu práve vo chvíli, keď sme sa 

chystali na našu dôležitú misiu. Patrick mi odpočíval na 

rukách a Tricia podišla k nám, aby sa zvítala aj s naším 
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malým hrdinom.  „Patrick“, oslovila ho, „dúfam, že budeš 

na lekárov dobrý. Žiadne vyvádzanie,“ a žmurkla na mňa. 

Usmiala som sa. Toto zvyčajne nebol vôbec problém. Patrick 

bol pokojné a na svoj vek naozaj veľmi dobré dieťa.  

 „Zavolaj nám, ak by ste čokoľvek potrebovali,“ 

povedala som, keď som ju previedla po dome a vysvetlila 

som jej dávkovanie vitamínov pre deti. „Bude to príjemné, 

pohovoriť si s niekým z domu.“ „Nie,vy zavolajte mne, ak 

by ste niečo potrebovali,“ povedala Tricia. „Ja budem len 

zabávať dve deti, takže vy dajte vedieť, čo je nové 

s Patrickom. Všetci budeme dúfať, že to dopadne čo 

najlepšie.“ Patrick sa okolo seba poobzeral, netušiac, že je 

reč o ňom. Bola som taká rada, že nevie a nemôže chápať, čo 

sa to okolo neho deje. Po ďalších praktických detailoch 

a vysvetľovaní sa Casey pozrel na hodinky a povedal, že by 

sme sa mali pripraviť na odchod, taxík tu bude každú chvíľu. 

Objala som Alexu i Charlieho o pár sekúnd dlhšie ako 

zvyčajne. Budú mi chýbať, ale viem že, budú v poriadku 

a môžem ich nechať s Triciou úplne bez obáv. 

 „Užite si to v Texase!“ zakričala Alexa, keď sme 

schádzali dole po našom chodníku. Akoby sa to v takejto 

situácii dalo, pomyslela som si, ale slušne som dcére 

poďakovala.Keď sme dorazili na letisko, fakt, že toto všetko 

sa naozaj deje, ma zlomil ako príliš ťažká činka z posilňovne. 

Ideme do Texasu a Patrick ide na operáciu. Privinula som si 

Patricka k sebe bližšie a stískala som ho počas celej cesty. 

Našťastie sa vôbec netváril, že ho dusím, nerada by som mu 

spôsobila ešte viac trápenia ako má. Aby som sa povzbudila, 

pripomínala som si, že máme najlepšiu podporu, akú sme si 

len v tomto období mohli želať. Vo chvíli, kedy môj manžel 

povedal svojmu otcovi, čo sa deje, môj svokor nám bez 

váhania ponúkol finančnú pomoc. Bez akýchkoľvek otázok. 

„Ďakujeme ti za tvoju štedrosť,“ povedal Casey, „urobíme, 
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čo môžeme, aby sme ti to jedného dňa všetko vrátili.“ 

 „Netráp sa tým,“ povedal jeho otec. „ Je to náš vnuk 

a my vám pomôžeme s čímkoľvek bude treba..“  

 Toto bolo pre nás obrovským požehnaním. 

Vzhľadom na to, že sme nepostupovali obvyklým spôsobom 

a nečakali sme na odporúčania a schválenia vyšetrení, naša 

poisťovňa nepokryla ani cent. Veľmi ma to vzalo, pretože 

sme sa neskôr dozvedeli od iných pacientov z iných štátov, 

že nemali problémy s preplatením výdavkov, i keď 

nepostupovali štandardne. Chápem, že poisťovacie 

spoločnosti majú svoje pravidlá a tie treba dodržiavať, takže 

vina bola päťdesiat na päťdesiat. Ale aj tak, mali by venovať 

viac času zvažovaniu, čo odmietnu a čo nie, pre nás hral čas 

v celej veci obrovskú rolu. Takisto nechápem všetky tie 

prekážky a obštrukcie, pretože zákrok, ktorý vykonáva Dr. 

Jimenez, stojí menej než tradičné metódy. Znepokojovalo 

ma to, tak som sa rozhodla hovoriť o tom s Caseym. 

   

 „Nuž, čo sa dá robiť,“ povedal Casey, ide predsa o 

naše dieťa.      

Našťastie, Patrick počas jeho prvého letu rýchlo 

zaspal. Stále som ho držala v náručí a ani som nemala 

v pláne meniť to.     

 „Viem,“ odpovedala som, „akoby sme toho 

všetkého nemali dosť. Ešte aj táto vec s peniazmi.“ 

 „Áno,“ prisvedčil Casey.  

„Ale nemôžeme čakať na poisťovňu, mama. Čím 

skôr sa tá operácia uskutoční, tým skôr bude Patrick  

v poriadku.“ 

Kto by na tieto slová niečo namietal? 
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Kapitola 9 

Veľký deň 

 

 

“Ak nedúfaš, nikdy nenájdeš to, čo sa skrýva za tvojimi 

túžbami.” 

 

Sv. Klement Alexandrijský 

 

Keď sme sa klesali k zemi, mesto San Antonio sa 

pred nami vynorilo spoza chumáčov oblakov. Videli sme 

kľukatú rieku a bujnú vegetáciu. Malo by mi odľahnúť, ale 

ako zvyčajne som zovrela Patricka a chcelo sa mi plakať. 

Obávala som sa momentu, kedy budem musieť dať Patricka 

neosobnému lekárovi, ktorý ho bude vnímať len ako 

ďalšieho pacienta. Patrick vytreští oči, keď ho lekár bez 

náznaku úsmevu schmatne z môjho náručia, ktoré nie je 

ochotné ho vydať. To som si v tých chvíľach naozaj myslela.  

Nasledujúcich dvadsaťštyri hodín bolo plných štúdia... a sĺz. 

Povedala som Caseymu, aby sme si ešte raz prešli všetky 

informácie, kým začne samotný zákrok. 

 Takže sme sa vrátili späť k webstránkam s témou 

kraniosynostózy. Pripravili sme sa na naše prvé stretnutie 

s doktorom Jimenezom, ktoré sa malo uskutočniť dva dni 

pred plánovanou operáciou. Prišli sme celkom slušne 

pripravení, pretože sme stále dookola študovali jeho 

webstránku. Poznali sme každý detail zákroku. Stále sme 

však mali zmiešané pocity, samozrejme. Bude to nafúkaný 

doktor, ktorý zo seba bude chrliť fakty ako z knihy? Bude 

ochotný odpovedať na všetkých desaťtisíc otázok, ktoré sme 

mali? 
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 Na stretnutie sme prišli držiac sa za ruky a myseľ 

sme si zamestnávali hrou s Patrickom. Tlieskali sme jeho 

ručičkami a pozorovali sme jeho tvár, ktorá sa vždy 

rozžiarila do nemotorného úsmevu.   

  „Patrick, budeš na lekárov dobrý, však? A ukážeš 

im, aké si úžasné a pokojné bábätko!“ povzbudzovala som 

sa.     

V hlave som si stále dokola opakovala tú istú 

modlitbu: Prosím ťa, Bože. Daj tomuto lekárovi múdrosť. 

Postaraj sa o Patricka a pomôž lekárovi, nech vie, ako sa 

o Patricka postarať. Zverili sme tomuto mužovi naše 

najvzácnejšie bohatstvo. Aj keď to bolo odvážne, dúfali sme, 

že tento lekár má o zdravie nášho syna taký istý záujem ako 

my. Zovreli sme dlane a boli sme takmer potichu. Tento 

strach a nepokoj sa rozptýlili vo chvíli, kedy doktor Jimenez 

vošiel do miestnosti.     

„Tatiana, Casey. Som doktor Jimenez.“ Usmieval sa od ucha 

k uchu.     

 „Teší ma, pane,“ povedal Casey. Doktor Jimenez 

mu srdečne potriasol rukou, kým sa obrátil na Patricka a na 

mňa. „ A tu je náš mladý muž! Rád vás oboch spoznávam.“ 

Zovrel moju ruku v jeho silných dlaniach a stisol mi ju. 

„Vítam vás všetkých v Texase.“ Mal uhladené spôsoby 

a jeho sila bola taká viditeľná, že spôsobila, že moje svaly sa 

konečne po niekoľkých dňoch uvoľnili. „Poďme priamo 

k veci, aby sme sa uistili, že sme na rovnakej vlne,“ začal 

veselo. Spýtal sa, či si môže vziať Patricka a ja som mu ho 

váhavo podala. Keď vysvetľoval, čo sa deje s Patrickovou 

hlavou, používal Patricka ako predlohu. Vtedy všetko začalo 

do seba zapadať. Vysvetlil nám všetko, čo som spomenula 

v Kranio...čo? kapitole.   

 „Všetko mi zrazu dáva väčší zmysel,“ povedala 

som.       
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„Výborne! Viem, že niektoré slová znejú príšerne, ale je 

ľahšie rozumieť im, než používať ten názov kranio-

neviemčo,“ zažartoval. Patricka mal stále na kolenách, ale 

držal ho bezpečne a pohodlne, doslova otcovsky. To, ako 

vzal Patricka do svojich rúk a držal ho ako vlastné dieťa ma 

jednoznačne ubezpečilo v tom, že sme na správnom mieste 

a so správnym človekom. Nielen kvôli prelomovej 

endoskopickej technike, ktorú použije, aby vyliečil nášmu 

synovi hlavu, ale najmä kvôli mužovi s najväčším srdcom, 

akého som kedy stretla. Každou ďalšou minútou rozhovoru 

s doktorom Jimenezom som videla milého a starostlivého 

človeka s chuťou žiť, ako i vášňou pre všetko, čo urobí jeho 

malých pacientov šťastnými. Je to ten typ muža, pri ktorom 

máte pocit, že ho poznáte odjakživa. Dokázal sa s Patrickom 

hrať, akoby to bol jeho vlastný syn, bez akýchkoľvek zábran, 

s úprimným, nepredstieraným záujmom.   

„Som presvedčený, že všetko dobre dopadne,“ 

povedal po našom rozhovore. „Nedávno som hovoril 

s mojim prvým pacientom.Tak vyrástol!Teraz je na strednej. 

Hrá futbal a vyzerá to tak, že z neho bude šampión. Vždy ma 

zahreje pri srdci, keď vidím, ako skvelo sa mojim pacientom 

darí. Všetky moje deti, moji malí pacienti, sa majú dobre.“ 

 Počas rozhovoru sme sa dozvedeli, že ho 

inšpirovalo jeho vlastné dieťa. „Keď sme s Constance mali 

prvé dieťa, celý náš pohľad na vec sa zmenil. Vcítili sme sa 

do situácie rodičov našich pacientov úplne iným spôsobom. 

Nie sú to len pacienti, sú to deti - a pokojne by to mohli byť 

tie naše, i keď my sme mali to nekonečné šťastie, že sa nám 

syn narodil zdravý. Vedeli sme, že súčasný stav 

kraniosynostóznych chirurgických techník musí napredovať 

k niečomu menej invazívnemu, niečomu menej 

stresujúcemu. Treba urobiť čokoľvek, čo upokojí rodiča 

pacienta, pretože teraz už vieme, aké je to dôležité.“ 
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 Hovoril s nami, akoby sme sa poznali odjakživa, 

akoby sme boli najlepší priatelia. Prešiel s nami celý zákrok, 

vysvetlil každý detail, hovoril o svojej prvej chirurgickej 

skúsenosti a konverzácia plynula tak prirodzene, že sme 

skončili s úsmevom, baviac sa o kalifornskom počasí. 

   

  „ Je to tam absolútne úžasné,“ povedala som. 

„Nemáme studené zimy, teploty sú príjemné a pofukuje 

vánok.“      

  „Potom sa tu musíte cítiť ako v liahni,“ povedal 

a všetci sme sa zasmiali, pretože v San Antoniu je veľmi 

vlhko. „Pravdepodobne sa cítite ako v džungli.“ 

 „No... vlastne nie, pretože letá v Sacramente sú 

neskutočne horúce,“ zasmiala som sa.   

 „Aj tak závidím,“ povedal doktor Jimenez, „kedysi 

som tam chcel ísť surfovať.“ „Nuž potom by ste mali ísť do 

San Diega, tam je príjemných 22 stupňov.“ povedala som.

 Stále mi bolo ťažko, keď som myslela na tú hlúpu 

operáciu. Ale ak nám niekto mohol zabezpečiť šťastnú 

a pokojnú budúcnosť pre Patricka, ani trochu som 

nepochybovala o tom, že je to práve doktor Jimenez. 

 

 

 

 

“To see the rainbow , 

you have to face the rain first.” 

 

Author unknown 
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V ten obávaný deň - v deň zákroku, sme vstali dosť 

skoro. Teda ak sme vôbec spali. Sedela som na konci postele 

a pretierala som si oči. Izba nebola úplne tmavá, náznak 

svetla sa vkradol do miestnosti. Patrick položil ruky na boky 

detskej postieľky a pozeral na mňa, akoby na niečo čakal. 

Spal celú noc, za čo som bola vďačná, ale my dvaja 

s Caseym sme sa stále vrteli a prehadzovali. Všetko musí ísť 

hladko, modlili sme sa a dúfali, že nás nečakajú žiadne 

prekvapenia. Po ceste tam sme boli ticho, snažiac sa 

zozbierať zvyšok energie z bezsennej noci a nájsť silu, ktorá 

nám pomôže zvládnuť tento deň. Bolo počuť len vrčanie auta 

a Patrickovo občasné ga-ga-ga. Srdce mi búšilo ako hrozivé 

kroky doktora, ktorý prichádza, aby rozrezal môjmu synovi 

hlavu.Čakáreň na predoperačnom oddelení bola plná 

pacientov, starých aj mladých, čakajúcich na prijatie na 

rôzne druhy zákrokov.  „Chcem ísť dooomooov!“ plakal asi 

štvorročný chlapec. „Som unavený!“ Jeho tvár bola slivkovo 

červená a pofŕkaná slzami. Dvaja súrodenci sa naťahovali 

o purpurového zajaca. „Dobre, dobre, áno. Určite sa pozri na 

terasu, malo by to byť tam. Ja... buď ticho, Josh. Pst! 

Prepáč... áno, na terase... alebo hore v podkroví,“ hovorila 

nervózne vyzerajúca telefonujúca žena. Chrumkanie 

arašidových keksov, žena s konferenčným hovorom, 

chrápanie otca, ďalší pár snažiaci sa zorganizovať si veci... 

Telefonujúce zdravotné sestry a šušťanie papierov. Vôňa 

dezinfekcie a antibakteriálneho gélu na ruky. Počula som 

všetky tie zvuky a cítila pohľady, hneď ako sme vošli. 

Patrick tam bol najmladší. Nedalo sa nevšimnúť si, ako 

ostatní nazerajú do jeho prenosnej autosedačky, kým môj 

muž vypĺňal a podpisoval papiere. Musela som vyzerať dosť 

zúfalo... a zle. Vlasy som mala rozstrapatené ako po výbuchu 

a vyzerala som, akoby mi niekto dal medzi oči. Sediac tam 

taká vystrašená, zaujala som pozornosť celej miestnosti. 
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Zhrbila som sa a objala som si kolená. „ Mysli pozitívne,“ 

hovorila som si. Zrazu sa priblížila žena a prisadla si. 

  „Z tejto miestnosti sa zbláznite, to mi verte,“ 

usmiala sa na mňa. „Zvykla som sa tu cítiť ako vo väzení.“ 

 „To mi hovorte,“ povedala som.   

 „To je pacient?“ opýtala sa pri pohľade na 

zvedavého Patricka.     

 „Áno, to je náš chlapček.“ Prehltla som obrovskú 

hrču v hrdle. „Patrick.“     

 „Je zlatý... Koľko má?“ „Dva mesiace,“ odvetila 

som. „Fíha, ja som tu s mužom a som zvyknutá na zákroky 

malých. Moji dvaja synovia, Joe a Justin, mali zákrok 

v dvoch rokoch. Prešli už pár operáciami. Odľahlo mi, že to 

majú za sebou.“  Pravdupovediac, nepamätám si všetky 

podrobnosti jej príbehu, ale teraz už viem, že to bolo od nej 

milé, pokúsiť sa uľaviť mi od bolesti, ktorú som mala 

napísanú v tvári. Nepamätáte si mnoho detailov zo života, 

ale nikdy nezabudnete na rôzne čriepky miloty, ktorej sa vám 

dostalo v takto intenzívnych momentoch. Vďaka, neznáma 

žena.      

Keď Casey vyplnil a podpísal rôzne hárky papierov, 

chvíľu sme len tak čakali. To napätie malo za následok, že 

som začala ako omámená hovoriť nahlas, čo si myslím.

       „ 

Mám pocit, akoby som chodila po mesiaci. 

„Ako to myslíš?“ opýtal sa Casey a unavene sa 

usmial. „Myslel som si, že chodiť po mesiaci musela byť 

dobrá vec, radostný pocit.“    

   

„ Na hlave mám helmu, tú veľkú bublinu, čo nosia 

astronauti. Vyčerpáva ma to... A všetko, čo je mimo tej 

bubliny, vyzerá tak skreslene a ďaleko.“ 
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 „ Chápem, cítim sa vlastne rovnako,“ povedal 

Casey. 

 „Je to ako mať na sebe ten ťažký skafander, ťahá 

ma dole a takisto aj moje srdce. A aj keď poznáme každý 

detail operácie a dôverujeme nášmu navigátorovi, doktorovi 

Jimenezovi, môže sa stať čokoľvek. Ako chodenie po 

mesiaci.“      

 Mala som strach, že metaforicky vyletíme na 

mesiac a nebudeme schopní vrátiť sa bezpečne na zem. Nový 

terén je odlišný a my máme strach. Chcem, aby Patrick 

pristál bezpečne a pokračoval vo svojom “vesmírnom 

dobrodružstve“.Po chvíli zaznelo Patrickovo meno a ja som 

bola prekvapená, že mi odľahlo. Prerušilo to myšlienky 

v mojej hlave, ako i monotónnosť uväznenia v čakárni na 

predoperačnom oddelení. Vošli sme do predoperačnej 

miestnosti, kde mu skontrolovali životné funkcie.  Nakrátko 

vošli dvaja anestéziológovia a vysvetlili nám všetko týkajúce 

sa ich práce, vedela som, že to sú profesionáli a nebol to len 

jeden, ale dvaja lekári, takže ak súhlasia jeden s druhým 

ohľadom postupu operácie, sú bez pochýb najlepšou voľbou 

pre Patricka. Kameň, ktorý som mala celý čas uväznený 

v hrdle, sa mi zrazu potopil do brucha v momente, keď som 

si predstavila Patricka pod anestéziou. Je to nebezpečné i pre 

niekoho, kto nie je dieťa. Anestéziológovia odišli a nahradila 

ich bucľatá blonďavá sestra, ktorá mala milú tvár, ale bola 

zahalená v temnom oblaku, ako jeden z mojich nepriateľov.  
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Keď som pred týždňom zistila, že Patrick má 

kraniosynostózu, myslela som si, že je to najhorší moment 

v mojom živote. Mýlila som sa. Ešte som netušila, aké 

bolestivé bude dať Patricka do rúk zdravotnej sestry a nechať 

ho ísť na operáciu. Vedela som, že nemám na výber. 

A vedela som aj, že odchádza, aby mu pomohli a že je 

v najlepších rukách na celom svete. Všetko som to vedela 

a ak by ste sa ma spýtali, prečo sa to všetko deje a či je to 

skutočne najlepšie pre môjho syna a našu rodinu, odpovedala 

by som logicky. Ale v momente, kedy mi ho brali z rúk, sa 

moje srdce nafúklo a následne zmrštilo do seba ako mŕtva 

hviezda. Och bože, len dýchaj, hovorila som si. Bude 

v poriadku, veď vieš, že bude v poriadku! Opakovala som si 

znova a znova, stále viac presvedčená o pravdivosti tých 

slov. 

Pred operáciou sme sa stretli s doktorom Jimenezom a  

jeho manželkou a  zároveň spolupracovníčkou, doktorkou 

Baroneovou. Takisto ako jej manžel, i ona vyžarovala svojím 

sympatickým úsmevom teplo.    

„Zdravím, priatelia,“ otočila svoju čiernovlasú 

hlavu na nás, len čo vošla. „Ako sa máme?“   

 „No, veď viete, nejako sa to snažíme zvládnuť,“ 

povedal Casey.     

 Unavene sa usmial, keď mi doktorka Baroneová 

jemne potľapkala po chrbte. Doktor Jimenez vošiel s rukami 

vo vreckách a pozeral na nás. 

 „Čo takto,“ povedal, „čo keby ste nečakali 

v čakárni, nie je to práve najpríjemnejšie miesto. Lekárske 

nariadenie: odíďte odtiaľto a dajte si kávu naproti cez ulicu, 

je tam príjemný miestny podnik.  

 „Káva,“ mrmlala som, akoby to bol nápoj 

z dávnych čias.     
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 „Áno, myslím, že dnes by sme si mohli dať kávu.“ 

Casey pritakal a tak sme sa rozlúčili s lekármi.  Smiešne, ako 

sme doktora Jimeneza poslúchli na slovo, jednoducho sme 

vyšli z nemocnice ako dve múmie a išli sme na tú kávu.

  Len čo som si objednala amerikano, môj telefón 

zabzučal. Nahmatala som ho vo vrecku a rýchlo ho vytiahla.

  „Áno?“     

  „Tatiana, len rýchla správa z nemocnice, aby ste 

vedeli, že operácia sa práve začala. Zavoláme opäť, len čo 

skončí.“  „Och, okej. Vďaka.“ Cítila som sa síce ako 

zombie... ale bola som rada, že mám nepretržité informácie.

 Usadili sme sa s Caseym na pohodlnej červenej 

pohovke a poobzerali sa. Z reproduktorov znela príjemná 

saxofónová hudba, prerušovaná len občasným revom 

mixéra. Steny zdobili diela miestnych umelcov 

a rôznorodosť štýlov pôsobila na stene ako prešívaná deka, 

do ktorej sme sa zahalili. Vôňa kávy bola príjemne známa. 

Bolo to podstatne lepšie, než v čakacej miestnosti 

v nemocnici.    

 „Pekné miesto,“ povedala som, aby som začala 

rozhovor.      

 Casey prikývol a chlipkal svoju čiernu kávu. 

Horkosť môjho amerikana ma prebrala a cítila som sa čulo. 

Netušili sme, o čom sa máme rozprávať, pretože jediný 

človek, na ktorého sme mysleli, bol Patrick. Ak čokoľvek iné 

prebehlo našou mysľou, bola to vidina doktora Jimeneza 

v operačnej miestnosti, zohýbajúceho sa nad hlavou nášho 

syna.    
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„Chceš už ísť?“ spýtala som sa a Casey prikývol.

 „Áno, prechádzka nám urobí dobre.“  

 Keď sme prechádzali cez ulicu, telefón mi začal vo 

vrecku zlovestne vibrovať. To je skoro. Niečo sa stalo? 

Vyliala som na Caseyho celú kávu, keď som sa ponáhľala 

zodvihnúť hovor.     

 „Operácia sa skončila! Príďte,“ povedala Wai-Yee. 

Žartuje? 44 minút!  

To musí byť rekord doktora Jimeneza!“ zasmiala sa 

a dodala: „Áno, vždy je to rýchlejšie, ako si všetci myslia.“ 

„Čo sa deje?“ spýtal sa Casey s obavami.  

„Sú hotoví!“ odpovedala som.   

„Čože?“ na jeho tvári nebolo nič poznať, ale predsa rýchlo 

vyhodil svoju kávu do odpadkov a ponáhľali sme sa do 

nemocnice. 

 

 Doktor Jimenez a doktorka Baroneová nás už 

čakali s obrovským úsmevom na tvári, akoby sa práve vrátili 

z výletu na pláži. Okamžite som vedela, že všetko šlo hladko 

a že Patrick je v poriadku.   

 „ Váš syn sa držal výborne!“ vyhlásil doktor 

Jimenez.      

 Keďže počas posledných dní som mala na 

programe najmä produkovanie nových a nových sĺz, 

nemohla som pretrhnúť niť, či áno?  

Takže namiesto toho, aby som niečo povedala, 

alebo aspoň poďakovala, opäť som to bola celá ja - s hrčou 

v hrdle a slzavým údolím. Casey mi položil ruku okolo 

ramien a objali sme sa.   
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 „Och, aby som nebol nezdvorilý, dovoľte, aby som 

vám niekoho predstavil,“ povedal doktor Jimenez. Našťastie 

tam bol môj muž, tak sa mal s kým rozprávať, keďže ja som 

tam sedela ufňukaná ako vždy.    

„Toto je nemecký neurochirurg, doktor Hannes Haberl, ktorý 

cestoval až sem, aby sledoval postup pri Patrickovej 

operácii. Bol prítomný počas celého zákroku,“ doktor 

Jimenez nás zaviedol k vysokému mužovi v kúte. 

  „Hallo,“ povedal a energicky potriasol Caseyho i 

mojou rukou.  Nebudem klamať... Cítila som sa poctená, 

že náš Patrick mal pri zákroku dvoch vynikajúcich 

neurochirurgov, ktorí na neho dohliadali počas celej 

operácie. Potriasla som nemeckému doktorovi ruku 

a nepovedala som nič, samozrejme  (veď viete, ako to so 

mnou bolo, nie?). Bože, mohla som aspoň utrúsiť Danke 

Schon alebo čokoľvek, veď som kedysi učila nemčinu na 

strednej škole, než sa mi narodili deti. Mala som zviazaný 

jazyk, ale dúfam, že to pochopil. Takže len pre istotu, Danke 

Schon, doktor Haberl, za to, že ste tam boli pre môjho syna. 

Posledné, čo viem, je, že doktor Haberl sa v poriadku vrátil 

domov a už praktizuje endoskopické kraniektómie 

v Charité-Hospital v Berlíne.Patrick strávil pár hodín na 

jednotke intenzívnej starostlivosti, ale ešte v ten večer ho 

presunuli na bežnú nemocničnú izbu, keďže potrebovali 

miesto pre nových pacientov. V ten večer to bolo na jednotke 

intenzívnej starostlivosti rušné. Keď som videla ostatných 

pacientov s modrinami, opuchmi a stehmi, nemohla som 

uveriť, že Patrick vyzerá, akoby tam ani nepatril. Žiadne 

obväzy, modriny ani opuchy, pokojne spal v postieľke... Len 

káble a trubičky okolo neho nám pripomínali, prečo sme 

tam. Sotva by ste videli čo i len jazvičku.Presne ako nám 

bolo povedané, po pár hodinách - asi po šiestich - sa zobudil 

a správal sa, akoby sa nič nestalo. Jeho modré oči sa otvorili 
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a pozeral na nás, akoby hovoril: prečo som tu, mami a tati? 

Jeho cyklus sa dal očakávať: striedavo jedol a spal, jedol 

a spal. Patricka stále kontrolovala zdravotná sestra, čo 

nebolo až také potrebné, keďže som z neho nespustila oči od 

chvíle, keď som ho po operácii uvidela. Môjmu mužovi sa 

pri pohľade naňho uľavilo a cítil sa čoraz lepšie. 

 „Myslím, že je v dobrých rukách a má sa dobre,“ 

povedal. „Nemohli sme dúfať v lepších lekárov,“ súhlasila 

som. 

 „Myslím, že o pár hodín bude v poriadku. Čo keby 

si na noc odišla? Môžem tu s ním počkať.“ 

 „Hmm...“ na moment som sa tvárila, že to 

zvažujem, ale moja odpoveď bola jasná. 

 „Nie, ostanem.“ Nebola som schopná nechať ho 

zísť mi z očí.     

Môj muž na noc odišiel do hotela, aby sa mohol 

vyspať a ráno nás vyzdvihnúť v nemocnici. 

 Samozrejme, nemohla som pokojne spať – ktorá 

matka by mohla? Ale všetko šlo hladko, zvládli sme noc 

a nasledujúce ráno sme boli prepustení. Skôr, než som 

predpokladala. Možno mi neuveríte, ale ak si pozriete 

Patrickove fotky deň po zákroku, ako leží na posteli v hoteli, 

nikdy by ste nepovedali, že práve prekonal závažnú 

operáciu.   

Doktor Jimenez vykonal skvelú prácu. Patrick sa 

zotavoval fantasticky, bez akýchkoľvek problémov, ani raz 

nezaplakal. Ani jediný raz! Samozrejme, musel od operácie 

brať lieky proti bolesti, dávali sme mu každé tri hodiny 

Tylenol a Ibuprofen, ale aj tak som nemohla uveriť, ako 

pokojne vedľa mňa odpočíva. Po troch dňoch sme vynechali 

Tylenol a naďalej mu dávali Ibuprofen, len sme denne 

znižovali dávky.  
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Šesť dní po zákroku sme šli na ortotiku, kvôli 

Patrickovej prvej helme. Toto stretnutie je naplánované pár 

dní po zákroku, aby  boli všetky prípadné opuchy už preč. 

Takto môže ortotik najlepšie zmerať hlavu, aby helma sedela 

bez problémov. 

 V deň, kedy bola helma hotová, čo bol zároveň 

i desiaty deň po operácii, sme šli na kontrolu. Doktor 

Jimenez Patricka skontroloval, urobil nejaké fotografie, 

uistil sa, že mu helma perfektne sedí a tak sme mohli s naším 

statočným malým Helmáčikom odísť domov.  

 Cesta po letisku bola ako hrať vybíjanú. Tlačila som 

Patricka tak pomaly, že mi vlasy určite o pár centimetrov 

podrástli.  

„Je to tu hrboľaté, spomaľ,“ upozorňoval ma Casey.

  „ Myslela som, že idem pomaly, ale v poriadku.“ 

Najväčšou výzvou boli zákruty.    

„Len spomaľ... pomaly... pomalšie.“  

 „Pozor, Patrick, zatáčame, drž si poriadne helmu.“ 

Pripravovala som ho na každú zákrutu upokojujúcim 

hlasom, najmä som však chcela upokojiť seba. Bolo to pre 

nás niečo úplne nové, dostať sa s bábätkom v helme cez 

letisko, v obave, aby sme po ceste nezachytili žiadny výmoľ. 

Doteraz sa nám všetko darilo, teraz sa to nesmie 

pokaziť.Keď sme prešli letiskom so všetkými jeho 

nástrahami a prekážkami, potichu sme sedeli v lietadle. 

Cítila som sa skvele, triumfovala som. 

 „Zvládli sme to, Casey,“ povedala som,“ je to 

šialené, bola som také nervózne klbko, ale zvládli sme to.“ 

Casey sa usmial.   

 „Áno, máme to za sebou, môžeme si vydýchnuť,“ 

povedal. „ A vieš čo? Možno to tak nevyzeralo, ale tiež som 

bol troska.“    

 „Ty? Ty si bol taký pokojný. Väčšinou.“  



 

106 

 

„Všetok ten plač a nárek som si odbil vo vnútri,“ 

povedal a zasmiali sme sa, pretože to, ako Patrick zvládol 

operáciu ako úplný profík, z nás sňalo hrôzu a bolesť z 

tej neistoty, ktorú sme zažívali predtým. 

Keď mi zaspal na kolenách, zbadala som slnečný 

lúč, svetlo, ktoré ako reflektor dopadalo na Patrickovu hlavu.  

Šťastie sa usmialo na nášho syna. 

 

 

 

 

“Sú dva spôsoby, ako prežiť svoj život. 

Jeden je akoby nič nebol zázrak. 

Druhý akoby všetko bol zázrak.“ 

 

Albert Einstein, nemecky fyzik 
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Kapitola 10 

Pooperačná liečba pomocou helmy 

 

 

„Život možno nie je tou párty, akú sme očakávali,  

ale kým sme tu, mali by sme tancovať.” 

 

Anonymný autor 

 

 

Ako som už predtým spomenula, terapia helmou je 

dôležitou súčasťou celej liečby. Nielenže ochraňuje malému 

pacientovi hlavu, ale podporuje aj jej správny rast. Helma sa 

vyrába podľa typu kraniosynostózy, ktorý bol 

diagnostikovaný a je navrhnutá tak, aby vyvíjala tlak na 

miesta, ktoré prerástli a zároveň ponúka priestor navyše pre 

miesta s obmedzeným alebo  nedostatočným rastom. 

V Patrickovom prípade – sagitálnej šípovej synostózy - je 

helma vypchatá vpredu a vzadu, aby spomalila rast v týchto 

miestach. Pamätáte sa, že mal dlhý „štít“, potrebovali sme, 

aby mu hlava rástla do šírky. Helma pomohla a po jej 

používaní mal Patrick dokonalý tvar hlavy. Lekári 

odporúčajú, aby pre dosiahnutie najlepších výsledkov deti 

nosili helmu do veku 18 mesiacov. Patrick mal dva mesiace, 

keď ho operovali. Postupne sme vystriedali štyri helmy. Aj 

keď sme sa na začiatku obávali, ako zvládneme manipuláciu 

s helmou, čoskoro sa to stalo našou bežnou dennou rutinou 

so zanedbateľnými alebo žiadnymi problémami. Chvíľu nám 

trvalo, kým sme zistili, akým spôsobom najlepšie Patrickovi 

nasadiť helmu. Ešte sám nedokázal sedieť a nevedel ani 

zodvihnúť hlavu. Tak ako by to zrejme cítil každý rodič, i my 

sme sa obávali čo i len dotknúť jeho malej hlavičky, ktorá 

práve prešla takou závažnou operáciou. 
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 „Tatiana, drž Patricka,“ povedal Casey. Kúpanie 

bolo skutočnou skúškou tímovej práce a vďakabohu, Casey 

mal v nej najdôležitejšiu úlohu.    

„Hej, malý Helmáčik, seď pokojne.“ Casey opatrne 

povolil helmu a stiahol ju z Patrickovej hlavy. Keď sme 

videli jeho hlavu, boli sme každým dňom odvážnejší. 

Pomaly ale isto vyzeral normálne.   

 „Som taká rada, že sa staráš o tú helmu. Vždy sa 

obávam, že Patrickova hlavička je pre môj dotyk slona 

v porceláne príliš citlivá,“ povedala som.  

Z nejakého dôvodu som mu dôverovala viac ako 

sebe a stále som sa ešte obávala dotýkať Patrickovej malej 

hlavy. Nepoznala som nikoho, kto by to dokázal lepšie, ako 

môj muž.   

 „Žiaden problém, mama.“ odpovedal.  

  „To oceňujeme, pán doktor,“ povedala som. Casey 

je naším rodinným „lekárom“. Ak je ktokoľvek chorý, hľadá 

a gúgli dovtedy, kým nenájde správny postup alebo liečbu – 

poznáte to? Je to práve on, kto predpisuje lieky a stará sa 

o denný prísun vitamínov (ak Casey povie, že je to dobré, 

môžete si byť istí, že je to to najlepšie na trhu). Naše deti 

každé ráno nastúpia do kuchyne ako vojaci a on neodíde do 

práce, kým si nevezmú svoju dennú dávku vitamínov. 

  

 „Dnes Flinstonove vitamíny a omega-tri gumové 

rybky, deti,“ povedal, kým ich postupne každému dával do 

dlane. „ Mňam, ešte chcem,“ hovoril Charlie takmer denne. 

Myslel si, že gumové vitamíny sú sladkosti, tak ako kyslé 

dážďovky. Takže to zaberalo.   

 „Si si istý, že si nezmeškal volanie hlasu svojho 

srdca?“ žartovala som s Caseym. „Zdravie je, zdá sa, tvojou 

prioritou, hneď po autách.“   
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 „Nie. Pracujem, riadim a bavím sa o predaji áut 

celý deň, je to v poriadku.“     

Vyrástol v biznise predaja áut, ktoré založil ešte 

jeho starý otec, takže si myslím, že láska k autám koluje 

v jeho krvi. Ale stále je to ten najstarostlivejší človek, akého 

by ste si želali mať doma. Jeho malej obsesii môžem len 

ďakovať za to, že mu pomohla nájsť doktora Jimeneza.

     

Po nejakom čase sme sa obaja stali v manipulácii 

s helmou celkom dobrými. Patrick ju nosil 23 hodín denne. 

Počas kúpania ju vždy jeden z nás umýval mydlovou vodou, 

špeciálne počas horúceho kalifornského leta, keď sa mu 

hlava veľmi potila! „Toľko zápachu z tak malého bábätka,“ 

povedal Casey. Rozmýšľala som, čo smrdí horšie, či helma, 

alebo tenisky jeho veľkej sestry. Kúpanie bol výkon tímovej 

práce a šikovnosti, inak sme nemali s helmou žiadne 

problémy. Raz sme prišli domov z Texasu a Patrick mal na 

hlave malú červenú značku, predpokladali sme že zmizne. 

V takýchto prípadoch treba dať helmu na jeden deň dole 

a fľak zmizne. Keďže sa tak nestalo, obávala som sa, či to 

Patricka nebolí alebo či tlak nezasahuje tie miesta, kam 

nemá. Tak sme helmu poslali cez noc na Floridu, oni ju 

opravili a hneď poslali späť. Jednoducho rýchly a excelentný 

servis.     

Musím priznať, že postupne som multifunkčnosť 

helmy začala oceňovať. Nespočetne veľakrát ochránila 

Patricka pred hrčami, keď spadol a udrel sa o stoličku alebo 

o stôl, kým sa učil chodiť. „ Myslím, že tá helma mu dáva 

falošný pocit bezpečia,“ povedal Casey. Patrick si udrel 

hlavu o roh kávového stolíka, ale ďalej liezol po štyroch. 

Môj muž si to myslí preto, lebo Patrick si hlavu počas terapie 

helmou udieral často. Každopádne veľmi rýchlo pochopil, že 

bez helmy to bolí!      
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Patrick bol normálne sa vyvíjajúci chlapec. Mohli 

sme robiť bežné rodinné  aktivity, dokonca i ísť na pláž.

  „Upokoj sa, Charlie.“ Chytila som jeho o niečo 

staršieho brata, aby prestal skákať z jedného gauča na druhý.

  „Musím ťa natrieť.“   

  „Nie,“ zakňučal. „Je to lepkavé.“    

„Toto nebude také lepkavé, ako to obvykle býva.“ 

Potriasla som fľašou opaľovacieho prípravku novej značky. 

Natieranie bolo ako jazdenie na divokom býkovi - bolo 

nemožné udržať sa v sedle. Charlie uprene pozeral na svoje 

vedierko, lopatku a tašku s hračkami na pláž. „ Alexa, mohla 

by si vziať Patricka, prosím ťa?“ 

 Alexa si práve prestala viazať vlasy do 

neupraveného uzla, takže súhlasne prikývla. Patrick bol 

roztiahnutý na štyroch a bzučal.    

 „Čas natrieť aj teba!“ Alexa vzala Patricka na ruky. 

Na rozdiel od Charlieho, Patrick neprotestoval. Nakoniec 

sme sa všetci štyria napchali do dodávky a odviezli na pláž, 

len pár minút jazdy od nášho domu. Počasie vyzeralo 

idylicky, oblaky pekne posedávali po bokoch slnka ako kopa 

vatových gúľ z výtvarného projektu predškoláka. Patrick sa 

nedočkavo pozeral cez okno, akoby očakával, že piesok 

a vlny sa v každej sekunde objavia. Zaparkovali sme 

pri štrkovisku vedľa drevených schodov na pláž. Vybrala 

som Patricka z jeho sedačky a Alexa s Charliem vzrušene 

vyskočili. 

 „Nebežte ďaleko odo mňa, decká,“ povedala som 

a zavesila som si tašku s plážovými hračkami cez rameno. 

Patrick mi vzorne podal malú trpasličiu rúčku, chytila som 

ju a nasledovali sme obidve staršie deti. 

 „Takže! Chcem stavať hrad z piesku,“ vyhlásil 

Charlie hneď, len čo sme si rozložili uteráky. 
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 „Postav mamičke obrovský,“ odpovedala som 

a podala som mu jeho výbavu.   

  „Chceš tiež pomáhať, Patrick?“    

Patrick vyzeral, akoby patril skôr na mesiac ako na 

pláž, jeho helma pripomínala skôr vesmírnu misiu, než 

dobrodružstvo v stavaní pieskových hradov. Tá helma bude 

príšerne smrdieť, pomyslela som si, keď som si uvedomila, 

že je 32 stupňov. Aspoň že od mora fúkal vánok.

 Neverili by ste, že Patrick podstúpil niečo také 

závažné. On a jeho súrodenci sa spolu pokojne hrali, bez 

akýchkoľvek problémov. Jedna žena na pláži zvedavo 

pozorovala Patricka a podišla ku mne.   

 „Ide na mesiac, či niečo také?“ usmiala sa žartovne.

  „Má kraniosynostózu.“ Žena uhľa pohľadom, 

akoby sa hanbila. Bolo mi jasné, že nemá ani potuchy o tom, 

čo to je a predpokladá, že je to tabu.   

 „Och nie...prepáčte...“ Teraz som si už bola istá, že 

netuší, o čo ide (prečo by aj mala? Tiež som to predtým 

netušila).       

„Nič to, to je úplne v poriadku. Už ho operovali 

a teraz nosí túto helmu, aby sme si boli istí, že mu lebka 

rastie normálne.“ Myslela som, že malý náznak jej pomôže 

pochopiť.      

 „Nuž, to rada počujem! Je to naozaj statočné dieťa, 

keď zvládlo takú vážnu operáciu!“   

 „Áno,“ povedala som. „Sme na nášho Patricka 

hrdí.“ 
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Kamkoľvek sme išli, ľudia si Patricka pozreli vždy dvakrát 

a spočinuli na ňom dlhším pohľadom, než bolo obvyklé. Ale 

to bola dobrá zvedavosť. Vždy som bola pripravená zvýšiť 

vedomosť ľudí o kraniosynostóze. Navyše videli, akí 

pokojní boli naši chlapci a aký schopný bol Patrick 

v bežnom živote. Hovoril, chodil a normálne sa rozvíjal 

v každom ohľade. Ľudia pochopili, čo je to za chorobu, ale 

pochopili aj, že je liečiteľná. A to vo mne vzbudilo túžbu 

pokračovať v oboznamovaní ľudí s týmto ochorením. 
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Kapitola 11 

Ortotické vyšetrenia :  

Čo očakávať 

 

 

“Cesta bude hrboľatá, ale ak budeš myslieť pozitívne 

a budeš veriť tomu, že to dokážeš, dokážeš to.” 

 

Savannah Rose Neveux 

 

 

 

Ľudia vnímajú pondelky rôzne, pre väčšinu je to 

však najmä mizerný začiatok pracovného týždňa. Pre nás bol 

pondelok dňom, kedy sme v Texase mávali kontroly a prvou 

vecou hneď ráno bolo stretnutie s ortotikom. Ako s každým 

novým doktorom, i v tomto prípade bolo prvé stretnutie 

nervydrásajúce. Ale ako zvyčajne, lekár - v tomto prípade 

ortotik - nás upokojil.  

 „Nejde o nič svetoborné, vlastne je to  celkom 

zábavný  proces,“ povedal. „Všetko sa začína ponožkou.“ 

Pobavene som sa pozrela na Caseyho. Táto ponožka sa 

natiahla na Patrikovu hlavu (pozri foto) a označila sa malými 

čiernymi nálepkami, aby skener mohol zachytiť čo najlepšiu 

trojdimenzionálnu fotografiu, potrebnú pre výrobu helmy. 

Potom ortotik ručne zmeral Patrickovu hlavu a všetky 

hodnoty zapísal do počítača.   

  „Týmto spôsobom získame presné Patrickove 

hodnoty, aby sme mohli nájsť optimálnu veľkosť i tvar 

helmy,“ vysvetlil. 
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  Skenery existujú rôzne. Počas Patrickovej terapie 

sme prešli dvoma druhmi skenerov. Jeden z nich - ten som 

mala radšej - bol typ, ktorý vyzeral ako malá zbraň, veľmi 

zvláštna (tento typ skenera sa už u Dr. Jimeneza nepoužíva). 

Možno si myslíte, že sme sa zháčili pri tom, ako niečo 

podobné zbrani mieri na hlavu nášho syna, v skutočnosti bol 

ale tento skener šikovný a účinný. Patricka sme držali na 

kolenách a ortopéd skenoval jeho hlavu z každého uhla 

a efektívne tak získal trojdimenzionálnu digitálnu fotografiu 

Patrickovej lebky.  

„Zázraky vedy a techniky ma nikdy neprestanú 

udivovať,“ povedal Casey, keď sa nakoniec fotografia 

načítala na obrazovku počítača.   

  Druhý typ skenera (ten sa v súčasnosti 

v ambulancii Dr. Jimeneza stále používa), ktorý ortopéd 

použil pri našich posledných dvoch meraniach, je Star 

Scanner (Orthomerica). Ten bol trochu zložitejší. Dodnes sa 

používa a dosahuje výborné výsledky. Lekár nás vzal do 

oddelenej miestnosti, kde bolo niečo, čo vyzeralo ako 

obrovská mikrovlnka. „Vyzerá to ako gigantické MRI alebo 

CT skener a postup je veľmi jednoduchý: Patrick si musí 

ľahnúť na chrbát dovnútra skenera a ostať čo najpokojnejší, 

vlastne taký pokojný, ako len ročné dieťa dokáže byť.“ 

 „Tak veľa šťastia,“ zamrmlal Casey. 

„Bude to jednoduchšie, ak jeden z vás bude sedieť 

pri ňom a bude sa ho snažiť niečím zabaviť, aby ostal 

pokojný.“      

 Casey sa okamžite ponúkol, ale ja som takisto 

chcela pomôcť.      
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„Použijeme našu klasickú tímovú metódu,“ 

povedala som s úsmevom. Casey Patricka položil a ja som sa 

snažila upútať jeho pozornosť hračkami, zatiaľ čo ortotik 

spúšťal skener. Opäť tímová práca. Väčšina rodičov pozná 

celé to nacvičovanie okolo: snažíte sa upútať pozornosť 

dieťaťa, alebo ho upokojiť. Poskakujete, spievate, robíte 

naňho kadejaké grimasy a všetky tie ďalšie detinské veci - 

áno, robili sme všetko.    

 „Rodičia, vediete si skvele, vydržte...! Ale Patrick 

sa stále hýbe,“ povedal po prvom pokuse ortotik. 

  „Dočerta,“ zamrmlala som si popod nos.  

 „To je v poriadku, máloktoré dieťa má na prvýkrát 

dobrú snímku, možno na tretí alebo piatykrát sa to podarí,“ 

povedal. Skutočne, ani nám sa to na prvý raz nepodarilo. 

Patrick bol inak ukážkovo spolupracujúci pacient.  

   

„Musím povedať, že je jedným z najlepších malých 

pacientov, je veľmi poslušný. Som rád, že je to bez kriku 

alebo hádzania sa, to sa stáva celkom často.“  

 „Sme na teba hrdí, Paťo!“ povedala som a mávala 

som natešene jeho malou ručičkou. 

Keď boli všetky dáta v počítači, doktor odoslal 

informáciu na Floridu, kde sídli spoločnosť vyrábajúca 

helmy. Tú vyrobili ešte v ten deň a zaslali ju cez noc do 

Texasu, aby sme ju mali pripravenú na naše utorkové 

stretnutie.     

  „Neverím,“ povedal Casey, keď helma stála 

pripravená  pre nami.     

 „ To je naozaj veľkolepé.“ „Tak rýchlo.“ „Toto je 

naozaj veda,“ súhlasila som. 

Utorkové stretnutia boli dlhé. Kontroly zvyčajne 

trvali od jednej do troch hodín.  



 

116 

 

Ortotik musel helmu orezať v okolí uší, vlepiť do 

nej i všetky výplne a ubezpečiť sa, že perfektne sedí. 

 Celý proces bol veľmi presný a plynulý. Vyžadoval 

si obrovskú precíznosť, aby Patrickovi helma perfektne 

sadla. 

 Po hodine zakladania a skladania helmy, dúfajúc, 

že už bude sedieť, sme boli všetci riadne zničení.  

Medzitým som kŕmila a prebaľovala Patricka, 

chodila dookola – na malé dieťa to bolo pridlho. Bolo to 

príliš dlho pre nás všetkých!  

Lekár na nás pozrel a povedal: “Toto dieťa nikdy 

neplače, však? Je to rarita, neskutočné!“    

„Máte pravdu,“ povedala som. „Ani raz nezaplakal, 

myslím, že preto ho všetci majú tak radi.“ „Potom ide všetko 

ľahšie. Je to dobrý chlapec.“   

 „Áno,“ prisvedčil Casey. „Máme veľké šťastie.“ 

 

 S Daveom, našim ortotikom, sa nám podarilo 

vybudovať dlhotrvajúce priateľstvo. Veľká vďaka, Dave, za 

všetku tvoju trpezlivosť.  

Musím povedať, že z nemocničného personálu bol 

každý, koho sme počas našej cesty s Patrickom stretli, taký 

milý a ochotný, že sme takmer zabudli, prečo sme tam.  

Napriek celkovej situácii sme si utorkové kontroly, 

keď sme si prichádzali po helmu, vlastne užívali.  

Mať dobrú spoločnosť je naozaj obrovský rozdiel 

a to dokáže v celej bitve, v ktorej musíte bojovať, naozaj 

všetko uľahčiť. 
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Počas liečby helmou boli niektorí rodičia v zdobení 

helmy naozaj kreatívni. Ako naša kamarátka Krista 

z Oklahomy. Stretli sme ju v predoperačnej miestnosti. Jej 

syn podstúpil ten istý typ zákroku hneď po Patrickovi 

a odvtedy sme sa stali priateľmi. Nanešťastie pre Kristu aj jej 

mladší syn, ktorý sa narodil o dva roky neskôr, sa narodil 

s kraniosynostózou. To je veľmi nezvyčajné a je to hrozná 

situácia. Na druhej strane už našťastie vedela, kam ísť, komu 

zavolať, aj to, že všetko dobre dopadne. Krista vzala helmu 

do body shopu na nastriekanie, aké geniálne! Nevedela som 

si predstaviť, že dekorovanie helmy môže byť taká zábava.

     

 „Pozri na túto fotku,“ povedal Casey na jednom 

z našich štyroch stretnutí. Ukazoval na fotografiu na stene. 

Bola to fotografia z narodeninovej oslavy malého dievčatka, 

kde všetci dospelí - možno ich bolo zo dvadsať - mali na 

hlavách tú istú helmu. 

 „Aaach,“ usmiala som sa. Úžasné! Aké milé od 

nich, že to pre tú maličkú urobili.“    

Je dôležité zabávať sa pri tom. Buďte kreatívni, 

maľujte na helmu, nalepujte na ňu nálepky, jednoducho si to 

užívajte.  A tak sme prišli na to, ako ozdobiť tú našu. Už 

predtým sme mali nejasné plány, ale keďže nie sme veľmi 

umelecky založené typy, dali sme na helmu len nálepky, 

ktoré sme mohli obmieňať. Casey objednal nálepky 

s Patrickovým menom z webovej stránky, ktorá predáva 

doplnky na automobilové preteky. Nie je to žiadne 

prekvapenie, keďže pretekárstvo je v tejto rodine obrovská 

vášeň. Nalepili sme nálepky na Patrickovu helmu a tá zrazu 

dostala oveľa „kúlovejší“ vzhľad.   

 „Teraz je skutočný automobilový pretekár,“ 

povedal Casey. Patrickovo meno bolo vyznačené cez predok 

helmy a vyzeralo to naozaj štýlovo. 
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V bežnom živote vedelo len zopár ľudí, aký je 

skutočný dôvod nosenia helmy. Niektorí len zízali a mysleli 

si bohviečo, kým iní sa pristavili a spýtali sa, kde si takú 

môžu kúpiť a za aký team to je. To ma vždy pobavilo. Vo 

výnimočných prípadoch sa niekto priamo opýtal, to som už 

spomínala. Vždy som to využila a snažila sa naučiť ľudí 

niečo, o čom dovtedy ani len netušili.  

 V stredu sme sa stretli s doktorom Jimenezom, 

ktorý skontroloval, či helma sedí, prezrel Patrickovu hlavu 

a nakoniec ju zmeral a vyfotografoval.   

 „Počujte, rodičia, takto vyzerá perfektný výsledok. 

Helma je úžasná, Patrickova hlava sa mení na úplne 

normálne tvarovanú hlavu a v podstate ide všetko hladko. 

Môžem vás ubezpečiť, že všetko je bezchybné.“  A vždy aj 

bolo.     

Na našom poslednom stretnutí, keď mal Patrick asi šestnásť 

mesiacov, nám doktor Jimenez oznámil dobrú správu. 

               „Dlho očakávaný deň nastal,“ povedal.  

                „Skončili sme s helmou?“ opýtala som sa 

s nádejou. Síce sme si to užili s nálepkami, ale boli sme 

pripravení posunúť sa ďalej.  

                 „Ha! Nie celkom, ale aj to príde, čoskoro. Teraz 

musí Patrick nosiť helmu už len v noci. Počas dňa bude jeho 

hlava voľná.“      

Pozreli sme na Patricka, ktorý si zrejme pamätal život len 

v helme.      

„Budeš sa cítiť taký slobodný,“ sľubovala som mu. 

Úprimne povedané, v momente, kedy sme Patrickovi dali 

helmu dolu počas dňa, bolo nemožné donútiť ho nosiť ju 

v noci. Teraz už poznal objatie slobody, slnka a vetra na 

hlavičke. Pocítil efekt kalifornskej horúčavy a zapáchajúcej 

helmy, čo nebolo také skvelé, ako jeho sloboda a voľnosť 

počas dňa. 
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„Prosím ťa, Patrick.“ Pokúšali sme sa ho s Caseym 

upokojiť predtým, ako pôjde spať, aby sa poddal helme, 

avšak on len pišťal a vrtel sa nám v náručí.  

  „Nie!“ Tak ako i s pár ostatnými jednoslabičnými 

slovami, vedel Patrick presne, kedy uplatniť toto jedno. 

A jeho odpoveď bola hlasná a rozhodná. Nie! 

 „Ale doktor Jimenez povedal, že je to potrebné,“ 

prihovárala som sa mu argumentmi, akoby mi rozumel.

   

 Casey naňho hádzal prosebné pohľady, aby ho do 

nej dostal. Ale Patrick už bol dosť veľký a bojoval s nami 

vždy, keď sme sa pokúšali mu tú cennú helmu nasadiť. Jeho 

tvár sa zvraštila ako sušená slivka a vyzeral ako šťúply 

starček.  „Jednoducho to nechajme tak,“ povedal Casey.„ 

Zápasíme s ním skoro hodinu každý večer, aby sme ho do 

toho dostali a aj tak sme už na konci liečby.“  

„Si si istý?“ spýtala som sa.   

 „ Všetko sme doteraz dodržiavali. Som si istý, že 

táto jediná vec nezaváži.“  

Áno, toto bolo skutočne jediné odporúčanie, ktoré 

sme nedodržali, ale ja dúfam, že doktorovi Jimenezovi to 

nebude prekážať, keď bude čítať tieto riadky. 
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Kapitola 12 

                     Vplyv na život 

 

“We make living by what we get, 

but we make life by what we give.” 

 

Winston Churchill, bývalý anglický premier 

                                                         

Keď som po operácii sedela v lietadle na ceste späť zo San 

Antonia, pozerala som na Patricka, na nášho malého 

Helmáčika, ako pokojne spí vo svojej autosedačke. Cítila 

som sa taká vďačná... tak veľmi vďačná, že sa to nedalo 

vyjadriť žiadnymi slovami. Vďačná za manželský pár, ktorý 

pomohol Patrickovi a nielen jemu, denne pomáha toľkým 

ďalším deťom. Vedela som, že sú si vedomí, ako veľmi sme 

my rodičia vďační a ako veľmi oceňujeme celú ich prácu až 

po ten dnešný deň, ale nemohla som prestať myslieť na to, 

ako dať celému svetu o týchto výnimočných lekároch 

vedieť. Vždy, keď sa niekto spýtal na Patrickovu helmu, 

nadchla ma možnosť poučiť ľudí a zvýšiť ich informovanosť 

o kraniosynostóze a o prínosnej práci doktora Jimeneza 

a doktorky Baroneovej. Tento oddaný muž a žena si zaslúžia 

uznanie za ich tímovú prácu zázračnej liečby 

kraniosnostózy, ktorú sami vynašli. Vedela som, že doktor 

Jimenez a doktorka Baroneová dosiahli veľkého uznania 

a chvály, keď po prvýkrát, začiatkom deväťdesiatych rokov, 

predstavili túto menej invazívnu liečbu v oblasti 

kraniosynostózy. Existovalo mnoho publikovaných článkov 

a rozhovorov, televíznych vystúpení či ocenenie „Najlepší 

lekár v Amerike“, ale môj zážitok s nimi bol taký silný, že 

som tiež chcela prispieť svojou časťou. Ich usmievavé tváre 

a neoceniteľná pomoc v živote môjho syna na mne ostali 

prilepené ako lepidlo.     
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Vedela som, že naša cesta nekončí Patrickovou 

operáciou, terapiou helmou ani žiadnym poďakovaním. Toto 

poďakovanie by nikdy dostatočne neobsiahlo ich význam 

v našich životoch. Keď som pozerala z lietadla, ako míňame 

mestá a štáty z Texasu do Kalifornie, mala som chuť 

zaklopať na dvere každého domu a povedať ľuďom o týchto 

neskutočných lekároch, ktorých som práve stretla – o 

úžasnom tíme, ktorý úplne zasvätil svoj život iným. Nielen o 

ich osobnostiach a kompatibilite s rodičmi z rôznych oblasti 

a životných podmienok, ale i o ich neuveriteľnej metóde, 

ktorú zaviedli a všetko o tom, ako sa týmto deťom výborne 

darí v živote. Moja túžba básniť o nich ako i o celom zážitku 

vo mne svietila ako neón. Napriek tomu, aká hrozivá bola 

celá situácia, dokázali ju zmeniť na niečo jednoduché, ľahko 

zvládnuteľné a dokonca zaujímavé. Teraz už úplne chápem, 

prečo boli odkazy a svedectvá na craniosynostosis.net také 

nadšené a srdečné. Pozrime sa na to takto. Koľko skutočných 

géniov sa narodí počas jedného storočia? A nehovorím len 

o niekom, kto dosiahne 2400 bodov v SAT teste alebo prejde 

akýmkoľvek psychologickým testom.Hovorím o skutočných 

analytických rojkoch a priekopníkoch. Nielen, že takýto 

človek má schopnosti a intelekt, aby takéto zmeny zaviedol, 

vie dokonca i ako na to a myslí i do budúcnosti. Takýto 

človek má ambície a pracovnú etiku, ktorú dokáže spojiť 

s jeho veľkými snami, úžasnými schopnosťami a jeho 

géniom. Koľko ľudí takto dokáže ovplyvniť svet? Správne, 

nie veľa. Takže aká je šanca, že takého človeka stretnete? 

Nie veľmi veľká. Bez akýchkoľvek pochýb sú doktor 

Jimenez a doktorka Baroneová jednými z mála v dvadsiatom 

storočí, v storočí, v ktorom som mala šancu žiť! Za ich 

prelomovú metódu liečby tohto ochorenia, metódu 

revolučne ľahkej liečby, si skutočne titul génia zaslúžia.
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Je dôležité, aby bol každý rodič pre svoje dieťa 

počas výberu liečby dobrým obhajcom. Táto útla knižka im 

má pomôcť vo včasnej diagnóze, ktorá je veľmi dôležitá pre 

to, aby mohli byť ich deti liečené spôsobom, akým bol 

i Patrick. Menej invazívnou metódou. Samozrejme, ak to 

okolnosti dovolia.   

Deti na Slovensku, v Indii alebo v Japonsku... po 

celom svete. Doktor Jimenez už liečil deti z Brazílie, 

Kanady, Chile, El Salvadoru, Nemecka, Mexika, Saudskej 

Arábie, Mongolska, Španielska i z Británie. Ak sa táto 

novodobá liečba rozšíri do každého kúta sveta, ja tu už 

možno nebudem, ale pokiaľ budem môcť, budem sa snažiť 

informovať a zvyšovať informovanosť o tomto ochorení 

a jeho liečbe. Táto malá kniha je len začiatok. 

 Je potrebné spomenúť i veľmi dôležitý fakt, 

akým je viera vo svoje rodičovské inštinkty.  Pamätáte sa na 

náš problém s poistením? Hľadali sme okamžitú liečbu. 

Namiesto čakania, kým nám poisťovňa pridelí lekára a 

odsúhlasí pokrytie liečby, sme sa sami pustili do hľadania a 

našli pre Patricka to najlepšie riešenie. Čas hral pre nás 

dôležitú úlohu, nemohli sme si dovoliť stratiť čo i len 

minútu. Čakať na vyjadrenie poisťovne neprichádzalo do 

úvahy. Inými slovami - poisťovacie spoločnosti majú svoje 

pravidlá a podľa nich sa riadia. Až potom prichádza na rad 

samotný pacient. Preto je dôležité byť svojmu dieťaťu 

dobrým obhajcom, nech sa deje čokoľvek.   

 Verte svojmu materskému inštinktu, je skutočný. 

Nie je to len slovo, jednoducho cítite, ak niečo nie je s vaším 

dieťaťom v poriadku. Je to v podstate šiesty zmysel. Žiaden 

pediater nie je spojený s vašim dieťaťom tak ako vy. Vo 

svete existujú nevysvetliteľné fenomény a toto je jeden 

z nich. Možno je to mágia, ale ja verím, že je to dar od Boha.
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Keď som hľadala informácie online a vzdelávala sa 

počas písania tejto knihy, čítala som mnoho článkov 

a príbehov rodičov detí, ktoré museli podstúpiť tradičnú 

liečbu kraniosynostózy, pretože boli diagnostikovaní príliš 

neskoro na to, aby mohli byť liečení menej invazívnou 

operáciou alebo jednoducho preto, že krajina, v ktorej žijú, 

ešte nevykonáva túto relatívne novú chirurgickú techniku. 

Rozprávala som sa s niekoľkými rodičmi v zahraničí a tí 

nemali ani potuchy o tom, že niečo také vôbec existuje. 

Nikto im to nepovedal a ak by aj, väčšina z nich by nebola 

schopná priletieť do Ameriky, najmä z finančných dôvodov. 

Plakala som spolu s nimi, modlila som sa s nimi a cítila som 

ich bolesť na sto percent. Keď som videla fotografie detí 

s hlavami rozrezanými od ucha k uchu a s opuchnutými 

tvárami po klasickej chirurgickej metóde, poháňalo ma to 

vpred k ukončeniu môjho projektu zvyšovať informovanosť 

o tomto ochorení. Veď napokon, ja som bola matka už po 

tretí raz, žila som vo vyspelých Spojených štátoch a čítala 

som každú informačnú knihu ohľadne vývoja detí, aby som 

sa pripravila na každú možnú situáciu počas tehotenstva 

a novorodeneckého obdobia. Napriek tomu som vôbec 

netušila, čo je kraniosynostóza a bohužiaľ, ani väčšina ľudí 

nemá potuchy. Ak by mali a vedeli by, na čo sa zamerať, 

emočná i fyzická bolesť z diagnózy a prípadná nutnosť 

tradičnej metódy by sa zmenšili. Všetkým treba dať vedieť, 

na čo sa majú včas zamerať, dostatočne včas na to, aby ich 

deti nemuseli absolvovať taký surový zákrok. Všetkých treba 

informovať, že existuje lepší, menej invazívny spôsob. My 

sme to skúsili a funguje to! Od deväťdesiatych rokov, 

odkedy doktor Jimenez a doktorka Baroneová túto liečbu 

zaviedli, už liečili stovky detí z celého sveta a liečili ich 

úspešne, s výbornými výsledkami. Je však naozaj nutné 

diagnostikovať dieťa včas.  
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 Keďže je včasná diagnostika taká dôležitá, bolo 

zaujímavé dočítať sa o doktorovi Bravermanovi, ktorý 

zaviedol školenie, v súčasnosti požadované na Yale 

i ostatných medicínskych školách, na zlepšenie 

pozorovacích schopností. Adepti idú do umeleckého múzea. 

To znie celkom irelevantne a zbytočne, však? Avšak 

v múzeu si všímajú diela počas limitovaného času a potom 

popisujú, čo videli. Štúdia preukázala, že táto technika 

zlepšuje študentovu schopnosť rozoznávania. Myslím, že 

toto je výborná pomôcka pre všetkých medikov, ktorí sa 

majú stať doktormi. Zručnosti vyžadujú analýzu 

a preverovanie a my by sme mali chcieť lekárov, ktorí 

neprehliadnu žiaden zo znakov pacientových fyzických 

abnormalít, ktoré môžu byť u každého človeka iné, lekárov 

s dobrými pozorovacími schopnosťami. Osobne si myslím, 

že všetko sa deje z nejakého dôvodu a každý má vo svojom 

živote nejaké poslanie. Ja som to svoje našla vďaka tejto 

ceste, ktorú som prešla so svojím synom. Bola to cesta so 

šťastným koncom. Na tom záleží úplne najviac. Skutočne 

šťastný koniec. A urobím, čo len môžem, aby každý rodič, 

ktorý bude musieť niečím podobným prejsť, mohol napísať  

na záver svojho vlastného príbehu to isté. 

Čas plynie veľmi rýchlo, žijeme v úžasnej dobe 

rýchlej evolúcie. Čo nebolo možné včera, dá sa dnes alebo 

bude možné zajtra. Z hĺbky svojej duše verím, že bude z roka 

na rok a zo dňa na deň viac neurochirurgov po celom svete, 

ktorí budú veriť úspechom tejto menej invazívnej techniky, 

vložia do toho svoju snahu a vyškolia sa v nej, aby mohli 

začať liečiť deti týmto - lepším - spôsobom.  
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Patrick na druhý deň po operácii 

 

 

 

 

 
 

Štvrtý deň po operácii 
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                         Star skener (Orthomerica) 

 

 

 

 

 
 

Meranie na novú helmu 
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                          Príprava na skenovanie 

 

 

 

 
 

 Patricka   skenujú na  novú helmu 
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Skeny ( snímky) sa výrobcovi helmy 

zasielajú okamžite, takže helma 

môže byť cez noc doručená do Texasu 

 

 

 
 

Patrick  pred konečnou úpravou helmy 
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        Doktor Jimenez a Wai-Yee fotografujú hlavičku 

 

 

 

 

 

 
 

Doktor Jimenez s Patrikom 
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      1. rad - pred operáciou, vo veku dvoch mesiacov 

      2. rad - vo veku ôsmich mesiacov 

      3. rad - vo veku tri a pol roka 
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               Štyri Patrickove helmy, pohľad spredu 

 

 

 
 

          Zľava: pohľad zboku, spredu, zozadu a opäť zboku 
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                                    V parku s ocinom 

 

 

 

 

 
 

                                  Patrick ide na výlet  
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Môj manžel Casey a ja 

  

 

 

 

 
 

Patrick so sestrou Alexou 
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                                    Úsmev lieči 

 

 

 

 

 
 

Na plaži s bratom Charliem 

 

 

 



 

136 

 

   

 
 

Dr. Jimenez a Dr. Barone s malým pacientom 

 tesne pred operáciou 

    

 

 

 
 

Patrick, sestra Alexa,  

brat Charlie a sesternica Marion 
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2012’ 

No comment  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Patrick 11r. &  brat Charlie 2019’ 
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Patrick 3.5r 

                      Don’t give up friends! EVER! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick ako 11ročný pripravený na 

Rubick cube competition v Santa Barbara, CA 

Momentálny Patrickov record 22 sekúnd 
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súrodenci 2019’ 

 

 

 

 

 

Slovo má silu a dokáže i zmeniť človeka. Každý človek, 

s ktorým sa o tomto porozprávam, je ďalším víťazstvom. 

Dúfam, že jedného dňa už nebudú musieť byť detské 

hlavičky rozrezávané hrôzostrašnou a náročnou technikou 

a že bude stále viac lekárov vyškolených technikou doktora 

Jimeneza. Pevne verím, že jedného dňa deti z celého sveta 

budú mať prístup k jednoduchému riešeniu, ktoré sme  boli 

schopní zabezpečiť pre nášho Patricka. 

 

 

“Be the change you wish to see in the world." 

 

Mahatma Gandhi 

 



 

140 

 

Poďakovanie 

 

Nechcem na nikoho zabudnúť, takže tu je moje „Veľká 

vďaka“ pre vás všetkých, moji priatelia a rodina, ktorí ste 

nám pomohli a držali palce Patrickovi počas nášho 

dobrodružstva.  

Môjmu svokrovi Patrikovi : takmer sme ti vybielili účet, ale 

na čom nakoniec záleží, je to, že malý Patrick rastie v milého 

a múdreho mladého muža.  

Caseymu, môjmu manželovi: Ďakujem ti za všetko. Zoznam 

by bol príliš dlhý, keby som vyratúvala každý z tvojich 

dôkazov lásky a podpory. Možno by som ti mala napísať 

celú knihu! Často hovorievaš: „Nie každý má to, čo máme 

my dvaja,“ a raz si mi dal kľúčenku s nápisom: „Život sa 

lepšie žije vo dvojici“. Aká pravda! Prešli sme tým, spolu. 

S tebou po boku to bola hračka a tú kľúčenku stále 

opatrujem.  

Mojim rodičom a sestre: čo by som si ja bez vás počala. 

Vďaka za to, že ste ma inšpirovali a podporovali každý môj 

nápad.  

Mojim deťom Alexe, Charliemu, Patrickovi a neterkám 

Marion a Emily: robíte moje dni farebnejšími a moje vlasy 

šedivejšími, ale to je v poriadku, lebo aj šedá je farba. 

Lenke A Korbelich, mojej milovanej sestričke, za nádherne 

ilustrácie. 

Super kamoške Milene Belanskej za profesionálne odvedenú 

jazykovú úpravu knihy. 

Veľká vďaka patrí dvom úžasným osôbkam za skvelý 

preklad a profesionálnu spoluprácu:   

Nore F Remianovej za preklad textu     

Otílii Torhaňovej za preklad odborného textu 
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Wai-Yee: Od prvého momentu, odkedy sme s tebou 

hovorili,si nás dokázala svojou pozoruhodnou schopnosťou 

upokojiť, udržať nás v pohode  a informovaných o tom, ako 

bude všetko prebiehať. Sotva tu vyjadrím, ako sme ti vďační 

za tvoju láskavosť, srdečnosť a schopnosť uľahčiť všetky 

prípravy vedúce k operácii pre nášho syna. Bola si 

fantastická počas celého procesu. 

Darren: Vďaka za tvoj významný prínos v tejto knihe. 

Pooperačná terapia helmou je veľmi dôležitá časť celého 

procesu. Pokračuj vo skvelej práci, naši malí priatelia ťa 

potrebujú. 

 

Špeciálne poďakovanie patrí doktorovi Jimenezovi 

a doktorke Baroneovej:  

Pre mňa ste vy dvaja tými najvýznamnejšími a najúžasnejšími 

ľuďmi, akí mi v medicínskej oblasti skrížili cestu. Celý ten 

nepríjemný zážitok ste dvom obávajúcim sa rodičom uľahčili, 

ako sa len dá. Ďakujem za vašu náročnú prácu, lásku 

a nadšenie. V živote je len zopár ľudí, ktorí sú pre nás 

nenahraditeľní a vy ste práve tí dvaja, ktorí sú nenahraditeľní 

ako pre nás, tak i pre rodičov každého dieťaťa, ktoré ste 

zachránili. Ďakujem, že ste tými pracovitými a láskavými 

ľuďmi, akými skutočne ste. Nikdy nezabudneme na to, ako ste 

zasiahli naše životy 

 

Moje uznanie a poďakovanie zasielam aj doc. MUDr. 

Radimovi Lipina, Ph.D. , ktorý po úspešnom absolvovaní 

kurzu priamo u Dr. Jimeneza, v San Antoniu, USA od roku 

2013 úspešne realizuje  minimálne invázivnu Endoskopickú 

pásovú kraniektómiu vo Fakultnej nemocnici v Ostrave a 

denno denne  s láskou pomáha stovkám malých pacientov. 
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