Cand am aflat ca voi avea tripleti am fost socata si am crezut ca-i voi pierde pe
toti trei, dar pe masura ce sarcina inainta, fara probleme, am stiut sigur ca sunt
binecuvantata si ca cineva acolo sus ma iubeste.
Dupa ce au venit pe lume cei trei: Matei,
Clara si Andrei am rasuflat usurata crezand ca tot
pericolul a trecut, dar m-am inselat, cosmarul
urma sa apara dupa cateva luni....
Matei a venit pe lume pe 14 septembrie 2011, al
treilea, din tripleti, cu o greutate de 1650 g si scor
Apgar 6. Nu a respirat la nastere, fiind reanimat
(nu stiu exact cat timp a ramas fara aer deoarece
cei din maternitate nu au spus nimic).
Problema lui Matei am descoperit-o pe la 7 luni, cand ceilalti doi fratiori stateau in
fund, insa el era tot la orizontala. A facut mai multe tratamente kinetoterapeutice
precum vojta (in trecut), iar in prezent bobath, terapia bowen si activitate acvatica. Din
pacate vojta nu a dat rezultatele dorite, adica dupa aproape un an de munca, singurele
lui achizitii sunt ca reuseste sa scoata mainile de sub el cand este pe burta si este foarte
aproape de rostogolire, dar totusi n-o face. Nu sta in fundulet, de mers in picioare nici
nu se pune problema. Progrese sunt, dar foarte, foarte mici. Pe langa problema
neurologica, Matei s-a pricopsit si cu o miopie destul de mare, -8 la un ochi si -5 la
celalalt. Acestea sunt aspectele negative din punct de vedere al miscarilor care trebuie
sa le faca la varsta lui (la 1an si jumatate este la
nivelul unui copil de 4 luni, cu ingaduinta).
Acum vreau sa va povestesc si despre
semnele pozitive care le transmite Matei, lucru
care ma face sa lupt din ce in ce mai tare pentru el
si sa fiu optimista ca baiatul meu o sa reuseasca sa
se recupereze cat mai mult. Daca te joci cu el rade,
simte cand il ia o persoana straina in brate si
incepe sa planga, daca ii dai anumite comenzi le

face (adica face mai multe decat reuseste sa transmita prin miscari) daca plang fratiorii
lui plange si el in semn de solidaritate.
In final, ca sa incheiem intr-o maniera optimista, vom merge mai departe si cu
ajutorul lui Dumnezeu si al dumneavoastra sper sa recupereze cat mai mult!!!

Cu respect,
Mama tripletilor

