
 
              

 

Mihai s-a nascut pe 13 oct 2002, in imprejurari absolut 
normale, intr-o famile obisnuita. 
La nastere, a fost considerat un bebelus normal, un pic cam 
micut, dar foarte dragalas. 
Familia l-a primit cu drag, si viata noastra s-a derulat normal 
timp de 6 luni. Medicul pediatru care l-a monitorizat constant 
nu a semnalat nimic ‘anormal’, care sa ne ingrijoreze.  
La varsta de 6 luni totusi nu prezenta achizitiile unui copil de 
varsta lui, nu isi mentinea echilibrul in sezut, iar la un control 
de specialitate a primit diagnosticul de intarziere severa  in 
dezvoltare cu hipotonie generalizata. 

De atunci nimic nu a mai decurs normal pentru noi, normalitatea pe care o stiam si o traisem 
toata viata s-a naruit intr-o clipa. De atunci normalitatea inseamna o lupta pentru 
recuperarea lui Mihaita. Deznadejdea, dezorientarea si neputinta au trebuit a fi inlocuite 
rapid de stoicism si vointa in a gasi noi parintii, diverse terapii si tratamente ce l-ar putea 
ajuta pe Mihai. 
Cum nu exista un sistem institutionalizat care sa ne orienteze, sa ne sprijine psihologic si 
material pe noi parinti dezorientati care pasim pentru prima data in aceasta experienta a 
cresterii unui copil cu dizabilitati, impactul a fost dur si a trebuit sa invatam singuri sa ne 
ajutam pe noi in primul rand sa intelegem ce ni se intampla si sa gasim apoi resurse si forta in 
noi pentru a ne ajuta copilul. 
Am incercat o multime de tratamente, atat 
medicamentoase cat si terapii complementare,  tot ceea 
ce am crezut ca o sa il ajute. Majoritatea nu au avut efect, 
Mihai a progresat lent, desi face continuu kinetoterapie, 
terapie ocupationala si diverse tratamente 
medicamentoase. 
Noi, familia ne straduim sa ii asiguram aceste conditii 
bazice, de care are nevoie permanent pentru a progresa: 

- Kinetoterapie, masaj, terapie ocupationala 
- Logopedie 

O recuperare mai intensiva include terapii ca: 
- Hidroterapie, oxigenare hiperbara, neurofeedback 

 
Toate aceste terapii insotite de o alimentatie cat mai naturala si mai hranitoare pentru 
sistemul nervos al lui Mihaita, de rugaciunile parintilor si a celor care il cunosc si il iubesc pe 
acest ingeras, si de foarte multa credinta si iubire, il vor ajuta sa progreseze si sa se apropie 
de notiunea de copil ‘normal’, care sa se poata integra intr-o societate in care copiii cu 
dizabilitati nu isi gasesc locul si aprecierea pe care le merita. 

 


