AGNITENII LUPTA PENTRU SALVAREA UNEI MAME

Totul a inceput cu acest apel postat pe Facebbok la grupul Agnita:

" Adriana Toma,in varsta de 35 ani, mama a doi copii, a fost diagnosticata in august 2012 cu sindrom
mielodisplazic(anemie refractara cu exces de blasti).Medicii au ajuns la concluzia ca singura sansa de
supravietuire este transplantul allogen de celule stem de la donator strain.
Din august 2012 si pana in septembrie 2013 a primit aproape lunar transfuzii de sange pentru a mentine
hemoglobina,cat de cat,in limite normale.
I s-au mai efectuat 10 punctii osoase.
In acest timp au mai aparut si alte complicatii cum ar fi : anemie secundara; trombembolism pulmonar
bilateral masiv,trombolizat ; trombocitopemie secundara ; leucopenie secundara ; aplazie eritroida si
colita pseudomembranoasa.
Din septembrie 2013 a inceput cura de citostatice pentru a mentine boala sub control,pana la gasirea
unui donator compatibil.
Pentru ca transplantul sa se poata realiza este necesara utilizarea unui medicament a carui cost de
achizitie variaza intre 7500 si 10000 de euro,medicament care nu se gaseste in tara.
Pentru ca Adriana nu dispune de suma necesara,bunavointa dumneavoastra o poate ajuta sa spere la o
noua viata.
Donatiile se pot realiza in urmatoarele conturi bancare deschise la:
BANCA TRANSILVANIA
COD IBAN EUR: RO55BTRLEURCRT00B9846901,
COD IBAN RON: RO73BTRL03301201B98469XX,
COD SWIFT �:BTRLRO22
Mesajul transmis agnitenilor, pentru salvarea acestei mame tinere a fost receptat in primul rand de
populatia tanara a orasului, de cei care socializeaza pe Facebbok. De la acestia au pornit o multime de
initiative menite sa o salveze pe Adriana.
Pentru tineri s-au organizat evenimente speciale la localurile din oras, s-au organizat si se mai
organizeaza competitii sportive, ziua copilului, bazaruri, spectacole la Casa de Cultura, petrecere
campeneasca la Saraturi.
Asociatia Casa Seniorilor achizitioneaza si vinde legume si fructe iar in magazinele din oras sunt urne
pentru strangere de fonduri. Şi la biserici au fost depuse urne pentru colectarea banilor necesari pentru
salvarea Adrianei.
Banii colectati vor fi depusi la filiala de Cruce Rosie din Agnita, care s-a implicat in coordonarea
actiunilor si ai carui membrii desfasoara actiuni pentru strangerea sumei necesare.
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O alta mama si-a pus la dispozitie masina pentru a-i transporta pe donatorii de sange la Sibiu.

Ar fi o lista foarte lunga daca i-am nominaliza pe toti oamenii cu suflet mare, implicati in actiuni menite
sa salveze viata unei mame iar cei cu care am discutat nici nu vor sa fie nominalizati. Vor fi bucurosi daca
prin actiunile lor vor reusi ca Adriana sa revina in familie, sa se bucure de dragostea copiilor. Ei asteapta
ca toti agnitenii sa li se alature si sunt convinsi ca vor reusi. (I.B.)
Cuvinte cheie: agnita transilvania ziua copilului banca transilvania casa de cultura sport sportiv banca
posta medici competitii sportive cultura petrecere ilie salvare legume si fructe diagnostic conturi
2012 boli casa de cultur 2013 bran
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