
Ioana vrea, de la Mos Craciun, auzul 
Pentru Ioana, sarbatorile de iarna sunt, in fiecare an, fara colinde, fara clopotei, fara bucurie. Ioana
Georgiana Petre, o fetita de numai sase anisori traieste intr-o lume a tacerii. Nu a auzit niciodata muzica
sau forfota lumii din jurul ei, nu a auzit niciodata vocea mamei. Micutei Ioana, la varsta de doar trei
saptamani, i-a fost administrat un tratament prea puternic, care i-a afectat nervul auditiv, ceea ce a dus la
pierderea auzului. Cand avea doi ani si jumatate, in urma unui control, medicii i-au pus fetitei
diagnosticul de “hipoacuzie neurosenzoriala bilaterala profunda" . Drept urmare, parintii i-au cumparat
aparate auditive, pe care le are si in prezent, dar care o ajuta sa auda doar sunetele puternice, precum
explozia unei petarde, suieratul trenului, sau clopotele unei biserici. Din toamna anului 2005, Ioana este
eleva a scolii speciale nr. 2 din Sibiu, pentru copiii cu deficiente de auz. Aici a putut proba si alte aparate,
mult mai performante decat ale ei, dar care nu au dat nici un rezultat. Medicii au ajuns la concluzia ca
implantul cohlear este singura sansa de a readuce auzul fetitei. Cheltuielile necesare unei asemenea
interventii, la clinica ORL din Cluj Napoca, se ridica la 25.000 de euro, si depasesc cu mult posibilitatile
financiare ale parintilor Ioanei. Acestia, alaturi de Ileana Bratu, o apropiata a familiei si cea care a initiat o
campanie umanitara pentru Ioana, au reusit, pana acum, sa adune aproximativ 5000 de euro. Au apelat la
banci, biserici dar si la oameni de rand. Mai au nevoie de 20.000 de euro pentru a-i oferi Ioanei sansa de a
auzi, de a vorbi, de a fi un copil normal, care sa se poata integra in societate. Fiecare sibian poate fi un
Mos Craciun pentru micuta Ioana, fiecare poate contribui putin ca aceasta fetita sa se poata bucura de
clinchetul clopoteilor de sarbatori. 
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