
Primarul Mediasului lupta impotriva cancerului
Fara sa faca public acest fapt, de cateva luni, Daniel Thellmann, lupta sa invinga o boala destul de grava -
cancer limfatic.

 Primarul Mediasului, Daniel Thellmann, a primit vestea bolii in februarie, anul acesta. Fara sa faca un
act de bravura din acest fapt, el a trecut rapid peste momentul vestii si a inceput lupta cu boala. "Este un
luptator. A dovedit asta si in administratie, o dovedeste si in viata. Suntem alaturi de el si avem incredere
ca va depasi cu bine acest moment. Nu a renuntat si nu va renunta la munca din Primarie", spun colegii
din Primaria Medias.

 Vestea incercarii aduse primarului din Medias a ajuns si in partidul din care face parte, PD-L. "Nu stiu
exact cat este de grav. Ştiu ca are ceva probleme de sanatate si ca merge la tratamente in strainatate",
spune Cornel Ştirbet, vicepresedinte al PD-L.

 Daniel Thellmann tocmai s-a intors din Viena, unde a urmat niste tratamente specifice. intoarcerea sa
este urmata, potrivit indicatiilor specialistilor, de zece zile de odihna, motiv pentru care, probabil,
primarul Mediasului nu a putut fi contactat de Sibiu Standard.

 Potrivit specialistilor in oncologie de la Spitalul Clinic Judetean, "limfomul", denumirea generica a
cancerului sistemului limfatic, este o boala care poate fi tratata. Medicii specialisti sustin ca astfel de
tratamente se pot face si in tara. Mai nou, Comisia Europeana, a aprobat utilizarea si altor medicamente in
combinatie cu chimioterapia clasica. in principiu, tratamentul se bazeaza pe chimioterapie si radioterapie
si depinde de tipul de limfom si de extinderea bolii.

 Daniel Thellmann are 49 de ani. Este casatorit si are doi copii. La alegerile din 6 iunie, mediesenii l-au
ales pentru a doua oara ca primar al municipiului, al doilea oras ca marime si importanta al judetului.
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