Budapest, 2010. március 3.

Telekom Adományvonal az idegrendszeri károsodással
született csecsemők gyógyulásáért
A Dévény Anna Alapítványt támogatják azok, akik a 17881788-as Telekom Adományvonalat hívják vagy smssms-t küldenek 2010.
március és április hónapban.
hónapban.
A Dévény Anna Alapítványt a névadó, Dévény Anna gyógytornász és ritmikus gimnasztika szakedző hozta létre 1991-ben az új
szemléletű mozgásrehabilitációs módszerének terjesztésére és az azzal való gyógyítás céljából.
A Magyarországon és Európában is egyedülálló DSGM módszer (Dévény Speciális manuális technika – Gimnasztika Módszer)
segítségével a kontraktúráknak nevezett zsugorodások feloldódnak és normalizálódnak a kóros izomhelyzetek. A manuális
technika az izomzat kezelésével egyidejűleg, direkt módon képes ingerelni az izmokban és inakban lévő idegvégződéseket. A
direkt hatás az oxigénhiányos agykárosodás gyógyításának a kulcsa.
A manuális technika teremti meg a mozgás lehetőségét, indítja be a működést, utána jön a működtetés speciális testképző
gimnasztikával. A módszernél a két tevékenység egymásra épül, egyik sem helyettesíti a másikat. Erőt, ügyességet fejleszteni
kizárólag önállóan végzett aktív izommunkával lehet, de csak a mozgások beindulása után, amit viszont a manuális technika
által nyújtott kezeléssel lehet elérni. A Dévény-módszer önálló gondolkodásmódú rendszerré fejlődött, amelyben a
tevékenységek egymásra épülnek.
A Dévény-módszer 4 féléves posztgraduális képzését százhatvanan végezték el. Januárban indult a nyolcadik évfolyam. A
gyógyulási arány a módszer segítségével egyedülálló. A szülési sérüléseknél valódi gyógyulást még egyetlen más módszer
sem ért el. A DSGM korai alkalmazásával a szülési sérülések 80%-ban gyógyíthatók, azaz 100 sérültből 80 egészségesen
élhet. Nem tudnak mindenkit meggyógyítani, mert van, ahol olyan súlyos a sérülés, hogy legfeljebb az ápolást lehet
megkönnyíteni. Ez körülbelül a sérültek 20 %-a. A másik nyolcvan százalékba tartozó enyhe, középsúlyos, vagy súlyos sérült
kisgyermek meggyógyítható.
A szülési oxigénhiány által károsodott gyerekek kezelését lehetőleg már az inkubátorban el kellene kezdeni az alapítvány
szerint. Éppen ezért szeretnék megvalósítani, hogy a neonatális intenzív centrumokban elterjedjen a módszer, mert a korai
időszakban igazán nem lehet semmit tudni, a tüneteket a növekedés teszi egyre kifejezettebbé. Öt hónapos korig van az
agynak olyan tartalékállománya, ami eltűnik, ha nincs igénybe véve. Ha ebben az időszakban - de ezen belül is minél korábban
– kerül kezelésre a csecsemő, akkor a gyógyításban jó eredményeket lehet elérni.
A Dévény Anna Alapítvány a szükséges anyagi hátteret adományokból és pályázatokból teremti elő. A szervezetről további
információk a www.deveny.hu weboldalon találhatók.
A Magyar Telekom vezető infokommunikációs szolgáltatóként fontosnak tartja, hogy támogatásával segítse az egészségügyi
prevenciót Magyarországon.
A "1788 - az emberi hívószám" szlogenről is ismert, hét éve működő Telekom Adományvonal a Magyar Telekom vezetékes és
mobiltelefon-hálózatából érhető el. A hívás és az sms-küldés díja egyaránt 100 forint, amely összeg áfa-mentes (Domino
feltöltőkártyával kezdeményezett hívások kivételével). A két hónap alatt beérkező hívások díja a hívók adományaként teljes
egészében a Dévény Anna Alapítványé lesz, amely ezt az összeget az új szemléletű, speciális mozgásrehabilitációs gyógyító
tevékenységére fordítja.
A Magyar Telekomról
A Magyar Telekom Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója, amely a telekommunikációs és infokommunikációs
(ICT) szolgáltatások teljes skáláját nyújtja, beleértve a vezetékes és mobil telefonos, az adatátviteli és nem hangalapú, valamint
az informatikai és rendszerintegrációs szolgáltatásokat. Üzleti tevékenységét két üzletágán keresztül látja el: Lakossági
szolgáltatások (az otthonokhoz kapcsolódó T-Home és a mobil kommunikációs T-Mobile márka); Vállalati szolgáltatások (TSystems márka). A Magyar Telekom többségi tulajdonosa a Makedonski Telekomnak, Macedónia legnagyobb vezetékes és
mobilszolgáltatójának, és többségi részesedéssel rendelkezik a Crnogorski Telekomban, Montenegró legnagyobb távközlési
szolgáltatójában. A Magyar Telekom többségi tulajdonosa (59,21%) a MagyarCom Holding GmbH, amely a Deutsche
Telekom AG kizárólagos tulajdona. További információk a www.telekom.hu weboldalon találhatók.

