
Impreuna putem sa ii redam zambetul lui Paul!
Paul si-a intrerupt pentru o perioada copilaria. Durerile de cap nu ii dau pace si acum se indeletniceste
cu lucruri de oameni mari: medici, spitale, analize. Nu ar fi asa de greu, daca nu ar mai plange mama. Ar
suporta orice, chiar si o operatie. Tata i-a promis ca nu o sa il doara, asa ca Paul a fagaduit ca se incumeta
si la acest lucru. Poate asa nu o sa il mai doara capul si mami nu o sa mai planga nici macar atunci cand
se gandeste ca Paul nu o vede. 
  
  Paul Crai are 10 ani si de o luna i-a fost descoperita o boala cumplita. Are tumoare pe creier. Medicii
din Cluj au promis familiei ca il pot opera pe Paul, dar nu ii dau sanse foarte mari. Paul trebuie sa ajunga
la Clinica AKH, din Viena. Medicii de acolo au vazut rezultatele analizelor si, prin tehnicile lor, ii dau
sanse lui Paul de peste 90 la suta sa isi revina. Pentru a ajunge la AKH, familia are nevoie de aproape
50.000 de euro. Cu totii putem sa il ajutam pe acest copil sa zambeasca din nou!
  
  Fara liniste de o luna
  
  Familia Crai, din Cisnadie a petrecut un concediu de vis in luna septembrie. Odata intorsi acasa, Paul a
inceput sa acuze dureri foarte mari de cap. Parintii au crezut ca durerea vine de la ochi, Paul purtand
ochelari cu dioptrii mari. Consultul oftalmologic a facut, insa, ca acest lucru sa fie exclus. A urmat un nou
medic - ORL-ist. Lui Paul i s-a pus diagnosticul de "sinuzita ". Dupa un tratament dur cu antibiotice,
durerea de cap nu a cedat, astfel ca parintii au hotarat sa il interneze pe copil la spital pentru analize
amanuntite. "Durerile de cap nu cedau. Ba chiar deveneau mai agresive. L-am internat la Pediatrie, iar
profesorul Neamtu i-a facut toate analizele. Ultima data i-a recomandat RMN-ul, ca o ultima solutie.
Rezultatul ne-a socat. A fost cea mai trista veste pe care am primit-o. Copilul meu are tumoare pe creier
", povesteste cu ochii in lacrimi Ioan Crai, tatal lui Paul. 
  
  in centrul creierului
  
  Conform rezultatului RMN, Paul Crai are o "usoara hidrocefalie interna usor activa, cu stenoza
aquaductului Sylvius printr-o formatiune TU probabil epifizara - pineocitom partial chistic / TU
germinala / craniofaringiom ". Vestea a cazut ca un trasnet asupra familiei Tumoarea este pozitionata
intr-o emisfera greu accesibila. Medicii din Cluj spun ca l-ar putea opera pe baiat, dar nu promit rezultate
extraordinare. Clinica AKH din Viena are o tehnica speciala prin care pot ridica biopsia. Medicii de la
AKH i-au dat lui Paul 90 la suta sanse sa aiba o viata obisnuita dupa operatie. "Mi s-a spus ca este vorba
de doua etape. in prima etapa trebuie sa se elimine apa, sa se elimine hidrocefalia si sa se ridice biopsia,
apoi vor sti care e calea de urmat. Aceasta etapa ne costa cam 10.000 de euro. Apoi, in functie de
rezultat, se face chimioterapie si apoi operatie, care ne costa cam 25 - 30.000 de euro ", a spus tatal
baiatului. 
  
  Nu mai merge la scoala
  
  Desi este un copil vesel, caruia ii place sa stea in colectivitate, Paul nu mai merge la scoala. Durerile de
cap nu ii dau pace. Este tot timpul ametit, ii este somn si are usoare dezechilibre din cauza tratamentului
pentru hidrocefalia de care sufera. Ştie, insa, absolut tot ce se intampla cu el si, desi este doar un copil,
incearca sa isi linisteasca parintii. "Paul stie tot. in prima faza am incercat sa nu ii spun. Apoi el si-a tot
dat seama ca lucrurile nu sunt chiar in regula si punea tot timpul intrebari. Pana cand a intrebat daca
trebuie sa fie operat. Şi i-am spus ca da, trebuie. M-a intrebat daca il va durea. I-am spus ca nu si atunci
el, increzator, mi-a spus ca nu e nicio problema, se va opera si atunci nu va mai plange mami ",
povesteste Ioan Crai. 
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  Suma de care Paul are nevoie poate parea, la o prima vedere, foarte mare. Daca vom incerca sa dam
fiecare cate putin, banii il vor ajuta pe Paul sa devina un om de bine. Un om la care si noi am contribuit.

Cuvinte cheie: cisnadie  cluj  viena  terapie  pediatrie  nunti  quad  dureri  durere  diagnostic  medici
coala
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