
O poveste fericita: cea a salvarii lui Paul
Paul este un baietel de zece ani care a fost diagnosticat acum cateva saptamani cu o tumoare pe creier.
Parintii lui Paul s-au mobilizat si cu ajutorul unor oameni sufletisti au strans intr-o saptamana 34.000 de
euro - banii necesari -, iar copilul a putut fi operat. Este unul dintre rarele cazuri, in care posibila tragedie
a fost inlocuita cu un miracol. 
  
  La sfarsitul lunii septembrie baiatul a inceput sa se planga tot mai des de dureri de cap. Primul gand al
parintilor a fost sa-i faca un control la ochi, banuind ca durerile se datoreaza ochelarilor pe care ii purta de
cativa ani.
  
  `Ne-am gandit la inceput ca poate nu mai sunt bune lentilele de la ochelari, asa ca l-am dus la
oftalmolog. Acolo nu au gasit nimic in neregula. Apoi am mers la alt doctor care a spus ca e sinuzita si i-a
prescris un tratament. Dar durerile nu incetau si baiatul imi spunea mereu ca il doare capul`, povesteste
Ioan Crai, tatal lui Paul.
  
  
  
  Sperante care costa 34.000 de euro
  
  
  
  S-au hotarat sa-l interneze la Spitalul Clinic de Pediatrie. Aici au urmat un alt set de analize si dr. Mihai
Neamtu a decis sa faca si un examen RMN. Diagnosticul a sunt absurd si sinsitru pentru parintii care nu
intelegeau de ce trebuia sa se intample tocmai unicului lor copil asa ceva.
  
  `Dr. Neamtu ne-a spus ca are o tumoare pe creier, care avanseaza foarte rapid, dar este operabila. Ne
uitam amandoi la el si parca nu ne venea sa credem. Ca parinte e greu sa accepti ca viata propriul copil
este in pericol si te simti neputincios, iar costul operatiei ne-a speriat si mai tare` povesteste domnul Crai
si incearca sa-si ascunda ochii umezi.
  
  Dar parintii au decis ca nu vor sa fie neputinciosi, ci vor sa lupte pentru pentru a-l salva pe micutul Paul,
copilul care inca zambea in fiecare zi, in ciuda durerilor care nu-l lasau sa doarma nici noaptea.
  
  `Banii cu care am platit operatia au venit, din mila lui Dumnezeu, de la oameni cu suflet`.
  
  
  
  Ajutorul colegilor
  
  
  
  Domnul Ioan lucreza la Electrica. Dupa ce a aflat diagnosticul a mers la serviciu si a spus unui coleg ca
o sa faca tot posibilul sa stranga suma de peste 30.000 de euro, care parea astronomica pentru modesta
famile Crai.
  
  `Colegii si sefii au aflat imediat ce se intampla cu fiul meu si au initiat o campanie. Am informat firmele
colaboratoare si le-am cerut ajutorul, am facut afise, am dat anunt in presa locala si am inceput sa ne
rugam`, spune tatal.
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  Intre timp, parintii s-au interesat la ce clinica se poate face operatia si au gasit o clinica in Viena. Au
trimis analizele, iar echipa de medici le-a raspuns ca se poate opera cu 90% sanse de reusita, dar operatia
trebuie programata cat mai curand, pentru ca tumoarea avanseaza cu repeziciune.
  
  `Dupa o saptamana doar, in conturi s-au strans 34.000 de euro. Banii cu care am platit operatia au venit,
din mila lui Dumnezeu, de la oameni cu suflet. Am zburat la Viena si Paul a fost operat in 19 noiembrie.
Dupa operatie s-a trezit zambind. Noi plangeam de bucurie si el ne zambea`, isi aminteste domnul Crai.
  
  
  
  Multumiri. 
  
  
  
  `Eu si sotia nu avem cuvinte suficiente ca sa le aratam recunostinta celor care au contribuit la stangerea
acestor bani, intr-un timp atat de scurt. Multumim SC Electrica, Scolii Generale Cisnadie, colegilor,
profesorilor, parintilor, locuitorilor din Cisnadie si din Sibiu, dr. Mihai Neamtu, colegilor de serviciu,
prietenilor, vecinilor, firmelor colaboratoare cu SC Electrica, pensionarilor si anonimilor care ne-au
ajutat. Si le urez tuturor sarbatori fericite, liniste in casa si tot ce-si doresc!`, aminteste Ioan Crai.
  
  Chiar daca anul acesta Paul isi va astepta darul de la Mos Craciun la Institutul Oncologic din Bucuresti,
unde va face chimioterapie in urmatoarele doua luni, pentru familia lui Mosul a venit deja.

Cuvinte cheie: cisnadie  buia  bucuresti  viena  terapie  pediatrie  eva  spitalul clinic de pediatrie  mira
dureri  doctor  diagnostic  miri  medici  mihai neamtu  programa  conturi
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