
Bariera de 7000 de euro pentru normalitate
O neatentie medicala a distrus sansa unei fetite la o viata normala. O raceala i-a rapit auzul. S-a mutat din
Tulcea in Sibiu pentru a fi mai aproape de medici. 7 mii de euro ar aduce-o in randul copiilor de varsta ei.
in randul copiilor normali.

 Andreea Rapau are 8 ani acum. E aproape un copil normal, in ciuda neajunsurilor. Aproape, pentru ca are
nevoie de 7000 de euro din care va cumpara un aparat auditiv care percepe sunetele mai fine.
 La 3 ani micuta Alexandra a venit de la Tulcea, cu bunica ei, la Sibiu. Parintii sunt plecati in Spania. Au
nevoie de bani pentru micuta. Tragedia Alexandrei a pornit de la o nenorocita de raceala. „A facut un
vaccin pentru raceala, care a afectat-o si am mers la doctor sa ii spun ca fata nu aude. Nu m-a crezut
nimeni. Apoi am mers la Bucuresti. Avusesem dreptate si au urmat mii de drumuri, la Bucuresti ", spune
Olguta Culea, bunica fetitei. Aveau nevoie de 25 de mii de euro pentru implantul cohlear care i-ar fi
asigurat Andreei sansa de a auzi din nou. Cu multe drumuri, interventii si rugaminti, parintii Andreei au
ajuns la Timisoara, acolo unde implantul avea sa fie facut. „Din fericire implantul a avut succes iar costul
operatiei a fost suportat de Ministerul Sanatatii. Dar parintii au fost nevoiti sa plece la munca in
strainatate. La Tulcea erau simpli muncitori. Au facut credite la banca pentru ca, va dati seama, nu aveau
bani pentru doctori. Ştiti cum sunt doctorii in zilele noastre ", povesteste bunica.

 Asa se face ca Andreea a ramas in grija bunicii de 52 de ani. De 5 ani s-a facut sibianca. Şi-a lasat
parintii la Tulcea, casa in care locuia si locul de munca, pentru a veni la Sibiu la tratament cu singura
nepotica a ei. „Dupa implant am fost la Tulcea la o logopeda. I-a bagat fetitei un ac in mana si nu stiam
de ce. Cand am intrebat-o a zis ca vrea sa o oblige sa articuleze „Au ". Am crezut ca innebunesc cand am
auzit. Am sunat la medicul din Timisoara si asa am aflat de Sibiu. Am lasat tot la Tulcea si am venit aici
la logoped, la Şcoala Speciala din parcul Astra ", spune Olguta Culea. Dupa 5 ani de platit chirie prin
diverse locuri in oras, pentru ca micuta sa poata merge la tratament la logoped profesionist, la Şcoala
Speciala din Sibiu, bunica micutei a ajuns la capatul rabdarii. Fetita si-a mai revenit, gratie tratamentului,
in ciuda tuturor greutatilor prin care a trecut familie ei. Merge la gradinita normala si din toamna va
merge la scoala.

 Chiar si asa, parca ghinionul a pus stapanire pe soarta familiei. Bunica s-a imbolnavit grav. „A trebuit sa
ma operez luna trecuta la coloana. Riscam sa raman paralizata la pat. A reusit operatia, dar dupa o
saptamana, de la efort, a trebuit sa ma reinternez. in ajun de Florii a murit tatal meu, la Tulcea. Nici nu am
putut merge la inmormantare ", povesteste plangand femeia. Parintii sufera si ei in Spania. Acum cu criza
economica nu mai au loc de munca stabil. Lucreaza pe unde pot, ca sa traiasca si sa mai trimita un ban in
tara, fetitei. Iar ca tragismul sa atinga cele mai inalte cote, acum, cu toate greutatile pe care le au, Andreea
si bunica ei trebuie sa se mute din apartamentul in care locuiau cu chirie. Plateau 500 de lei, iar dintr-o
data, proprietarul a marit-o la 800. Bunica nu castiga lunar mai mult de 600 de lei, dar, cu ochii
inlacrimati si cu bagajele facute, gata pentru evacuare din fosta chirie, spune ca vrea ca Andreea sa fie un
copil normal. Lucrul acesta mai costa inca 7000 de euro. Atat cat costa un aparat nou auditiv, de care
Andreea are mare nevoie din toamna, cand va intra in clasa intai. Banii insa nu exista. Cine doreste sa o
ajute pe Andreea poate face donatii in contul deschis la BRD RO66BRDE330SV35248763300.
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