
`Sunt Bogdan, am trei ani jumatate si vreau sa traiesc`
Bogdan a fost un copil dorit si mult asteptat in familia Constantin. Fiinta micuta si durdulie, cu ochi mari
si plini de viata, era motivul pentru care parintii si bunicii zambeau in fiecare zi. Cu putin timp inainte sa
implineasca doi ani, intr-o seara Bogdanel i-a spus mamei ca-l doare capul. Ajunsi la Urgente, medicii nu
l-au putut diagnostica, cu toate ca starea copilului incepea sa se inrautateasca si febra nu cobora sub 40 de
grade. A doua zi au plecat la Cluj. Aici in urma unei biopsii, Bogdan a fost diagnosticat cu histiocitoza.
Aceasta este o forma foarte rara de cancer, care apare la copiii intre 2-3 ani, cu o frecventa de patru
cazuri la un milion. 
  
  Cateva saptamani mai tarziu parintii si-au luat copilul si l-au internat la spitalul Marie Curie pentru
repetarea analizelor, cu speranta ca poate la Cluj doctorii s-au inselat, poate fiul lor nu are cancer si il pot
lua sanatos acasa. Insa rezultatele au confirmat diagnosticul, iar familia Constantin a inceput lupta pentru
viata alaturi de fiul lor de un an si 11 luni.
  
  Lui Bogdan au inceput sa-ia apara modificari ale oaselor la nivelul capului, care i-au afectat ochiul
stang, apoi la mana, incat nu si-o mai putea misca, ca mai apoi sa se extinda la maxilar si pe piept.
  
  La Bucuresti au inceput sa-i dea un tratament pe care parintii au trebuit sa-l comande in Germania si
care trebuia sa faca boala sa regreseze. Pentru o scurta perioada asa a fost. Dupa care boala a continuat sa
avanseze si sub tratament, iar Bogdan a devenit dependent de spital si de tubul de oxigen.
  
  `Nu plange aproape deloc. Ma suna nora mea si-mi spune ca se trezeste noaptea si o prinde de mana:
`Mami ma doare capul. Cheam-o pe asistenta sa faca sa nu ma mai doara`, el, o bucatica de om, acoperit
tot de tuburi si perfuzii. Ieri am sunat-o eu si mi-a zis ca au inceput un tratament experimental si i-a curs
baiatului sange din nas patru ore. Iar ea plangea langa el. Cand a intrebat-o copilul de ce plange i-a
raspuns ca i-a intrat ceva in ochi, iar el a dojenit-o `Vai mami, mami, nu ai grija deloc. Daca te
imbolnavesti tot Bogdanel trebuie sa aiba grija de tine` , spune bunica Cornelia, strangand in pumn o
fotografie cu un copilas slab, cu privire trista, tintuit pe un pat de spital.
  
  De un an jumatate acesti oameni lupta pentru copilul lor. Dar nu mai au ce sa vanda. Tatal castiga,
lucrand in constructii, 1.000 de lei pe luna. Mama de un an si sapte luni nu a parasit patul fiului decat
pentru o zi, in care a adus pe lume al doilea fiu- Luca. Luca s-a nascut ca sa-si salveze fratele. De la
bebelus s-au prelevat celeule stem, cu ajutorul carora parintii spera sa-si vindece fiul de cancer.
  
  Medicul din Bucuresti care il trateaza pe Bogdan de 17 luni, a apelat la un reputat specialist de la o
clinica din Viena, care e dispus sa incerce sa-i faca lui Bogdan transplantul de care are nevoie si care
implica multe riscuri. Dar aceasta sansa la viata, pe care copiii din jurul nostru o primesc gratuit, Bogdan
trebuie sa o cumpere cu 100.000 de euro. O suma care depaseste posibilitatile parintilor. Si totusi doar
aceasta suma o sa-i permita lui Bogdanel sa nu mai inceapa fiecare propozitie cu `Mami ma doare...`, sa
se ridice singur din pat, sa manance mai mult de patru linguri de supa pe zi. Noi putem sa ajutam acest
copil sa traiasca. Fiecare din putinul sau poate sa intinda o mana. Pentru acest copil de trei ani, care nu
este nepotul meu sau fiul tau, dar daca era? Nu mutai muntii din loc ca sa-l vezi din nou zambind?
  
  Cei care vor sa-l ajute pe Bogdan, pot depune bani in conturile deschise pe numele tatalui sau, DANIEL
MARIUS CONSTANTIN, la Raiffeisen Bank, sucursala Sibiu.
  
  CONT IN LEI: RO82RZBR 0000 6000 1148 6724
  
  CONT IN EURO: RO37RZBR 0000 6000 1271 7106
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  SWIFT: RZBR ROBU
  
  

Cuvinte cheie: buia  bucuresti  cluj  germania  raiffeisen  viena  cancer  raiffeisen bank  analize  oxigen
fotografie  gratuit
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