
Este nevoie de ajutor: Ana, fetita pentru care si jumatate de creier ar fi de ajuns | Video
Acum mai bine de doi ani, Ana Coman a fost diagnosticată, in mod eronat, cu epilepsie.
  

   Acum cateva săptămani, după doi ani de tratament care in mod evident nu a adus nicio ameliorare, a
venit și  "noul " diagnostic: encefalopatie Rasmussen. O boală foarte rară (sub 500 de oameni afectați in
intreaga lume), care – susțin medici din străinătate – a ajuns in cel de-al treilea stadiu.
   
   in termeni medicali, sindromul duce la inflamarea unei emisfere cerebrale, urmată ce atrofierea ei.
Altfel spus, o boală care  "omoară " creierul. in fiecare zi, Anei ii mai  "moare " cate un pic din creier,
anuland pe moment ce trece cate o funcție a corpului ei. Mana dreaptă ii este deja paralizată, iar dacă in
cel mult șase luni nu va fi operată, medicii spun că Ana nu va mai fi printre noi. Acum, Ana are cinci ani
și jumătate.
   
   Operația de care Ana are nevoie poartă numele de hemisferectomie. Este vorba de indepărtarea
chirurgicală a unei jumătăți de creier, cea afectată de sindromul Rasmussen (emisfera stangă, in cazul de
față). O astfel de soluție i-ar permite Anei – după un alt complex tratament de recuperare – să redevină un
copil aproape normal.
   
   O astfel de operație complexă, precum și investigațiile prechirurgicale, pot fi efectuate in puține locuri
din lume. Din Europa, prima clinică ce a răspuns apelului părinților Anei este una din Germania, care a și
fixat primul termen pentru investigațiile prechirurgicale – pe 10 noiembrie 2014. Totodată, clinica a emis
și un deviz: unul care cere plata in avans a aproximativ 37.000 de euro. Pentru a reuși să strangă această
sumă, intr-un timp atat de scurt, părinții Anei au nevoie de ajutor.
   
   Sunteți rugați să oferiți, dacă puteți, acest ajutor, trimițand un SMS (doi euro) la numărul 8848.
Campania de  strangere de fonduri este susținută de Fundația Mereu Aproape și se va derula pe parcursul
acestei săptămani.
   
   Cei care doresc să facă o donație direct in contul Fundației Mereu Aproape sunt rugați să folosească
mențiunea  "Ana Coman ".  Informații necesare pentru donații direct in contul Fundației (CIF
18212553):
   in lei: RO 05 BRDE 450 SV 0729 533 4500,
   in Euro: RO 31 BRDE 450 SV 2376 153 4500
   deschise la BRD GSG SMCC, cod SWIFT BRDEROBU  

   

Cuvinte cheie: noul  diagnostic  tratament
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