Acest articol este o acțiune umanitară finanțată de Asociația Viață penru Suflete. Cazurile
aflate în programul de sprijin al asociației pot fi găsite pe site-ul www.pentrusuflete.ro.
O fetiță care abia a împlinit șase ani a fost prinsă, doar cu voia destinului, în vâltoarea unei
aprige lupte pentru supraviețuire după ce o boală îngrozitoare i s-a cuibărit în trup. În urmă
cu doar câteva luni, pe când visa la farmecul primei zile de școală pentru care se pregătise
cu emoție, Andreea-Vanesa Maria Miu, din Slobozia, a primit o veste cruntă care i-a dat
complet viața peste cap și a aruncat-o în cel mai negru coșmar. Copila a fost atinsă de
tentaculele cancerului care i-a prins în strânsoarei o bucățică din creier. Pentru a putea ieși
învingătoare din această încleștare teribilă dintre viață și moarte, Andreea – internată întrun spital din Italia unde așteaptă transplantul salvator de celule stem -, are nevoie de
susținerea financiară a semenilor. Cu ajutorul Asociației ”Viață pentru suflete”, părinții fetei
speră să strângă cei 1.000 de euro necesari cheltuielilor lunare suplimentare tratamentelor
(șederea lor în Italia, anumite medicamente nesubvenționate, eliberate fără rețetă).

Dureri de cap, slăbirea vederii și dezechilibre la mers
Povestea de viața a Andreei și-a scris, dramatic, prima filă în urmă cu doar câteva luni
atunci când părinții ei – Ionela (37 de ani) și Aurel (41 de ani) -, au observat că e ceva în
neregulă cu fetița lor. Copilul a început, dintr-o dată, să se plângă de dureri de cap din ce în
ce mai agresive, de faptul că are probleme cu vederea, dar și că ușoare dezechilibre,
pierderi ale direcției, apar în timpul mersului. Alertați de toate aceste simptome, oamenii șiau dus copila la medic. Mai întâi la Slobozia, la un oftalmolog, apoi București, la Institutul
Național pentru Ocrotirea Mamei și Copilului ”Alessandrescu Rusescu”. Într-un final, la
recomandarea specialiștilor care au examinat-o, Andreea a ajuns la Spitalul Clinic de
Urgență ”Bagdasar Arseni”, din Capitală.
”Am crezut că înnebunim…”
”Fetița noastră a început, așa din senin, să se vaite că o doare capul, că nu mai
vede așa de bine și că se dezechilibrează, că pierde direcția atunci când merge.
Când am văzut că și ochiul drept îi ”fugise” în sus ne-am speriat groaznic și am
dus-o la doctor. Am început cu un oftalmolog din Slobozia care i-a recomandat
ochelari…Abia la București au descoperit ce are…Am crezut că înnebunim când
auzeam că în jurul nostru medicii vorbeau de un posibil cancer la cap…Boală care
avea să fie confirmată, din nefericire, în urma unor analize complexe…”, ne-a psus
Ionela Miu, mama Andreei.
Andreea, operată pe creier la câteva zile de la diagnosticare
Un periplu spitalicesc chinuitor la finele căruia fetița a primit un verdict cumplit:
”meduloblasom fosă inferioară”. Cancer cerebral! Cea mai frecventă formă de tumoră
malignă a creierului întâlnită la copii se formase în capul bietei fetițe, undeva în apropierea
trunchiului cerebral. Cum timpul era la acea dată dușmanul de moarte al micuței,
neurochirurgii au hotărât, după studiul minuțios al rezultatelor investigațiilor
computerizate, să o opereze la doar câteva zile de la diagnosticare (05.05.2021).
În timpul celor șapte ore lungi cât o viață de om, atât cât a durat complicata intervenție
chirurgicală pe creier, medicii au extirpat tumora de cinci centimetri care o putea ucide pe
Andreea – aflată la debutul unui program de susținere al Asociației ”Viață pentru
suflete”.

Cancerul a lovit a doua oară
Când părea că o primă luptă cu teribila maladie fusese câștigată, lucrurile s-au complicat iar
pentru fetița care parcă s-a reîntors timp, retrăind aceleași clipe înspământătoare de
dinainte de a fi operată pe creier. Cancerul a lovit din nou! Tumora – din care părea că nu
mai rămăsese nimic -, a crescut iar metastaze au împânzit fruntea Andreei. După o perioadă
în care a fost tratată în România, Andreea a ajuns în Italia, într-un spital din Ferrara unde a
trecut prin mai multe etape de terapie cu citostatice. Un tratament dur, adaptat noii situații
medicale, care a ”topit” noua tumora de doi centimetri, dar și mestazele canceroase care se
răspândiseră în capu fetei.
Fără acei bani nu vom putea continua procedurile de recuperare și am putea chiar
să o pierdem…”,
”Cu ajutorul tratamentului chimio dur pe care l-a făcut, aici, în Italia, începând cu
luna iulie, tumora și metastazele de la cap au fost distruse. O perioadă, am folosit
un căruț pentru a se deplasa, dar am și făcut ședințe de fizioterapie și
kinetoterapie…Acum, fetița noastră este mult mai bine…Așteptăm să fie transferată
la spitalul din Padova pentru a începe investigațiile în vederea efectuării
transplantului de celule stem care o poate salva. Acolo, la Padova, vom sta pentru o
perioadă mai mare timp în care Andreei i se va face acel transplant, dar și o altă
sesiune de ședințe chimio…Mă rog la Dumnezeu să ieșim cu bine din acest
calvar…Avem nevoie de ajutorul oamenilor și al Asociației ”Viață pentru suflete”!
Vă implor să ne ajutați să putem sta aici, să ne salvăm copilul! Tratamentul este
gratis, dar pentru a putea rămâne în Italia, după extrenare, ne trebuie cel puțin
1.000 de euro pe lună pentru cazare și mâncare. Fără acei bani nu vom putea
continua procedurile de recuperare ale fetiței, iar starea ei de sănătate, încă
incertă, s-ar putea agrava și am putea chiar să o pierdem…”, este apelul disperat pe
care mama Andreei îl face din Italia, unde se află cu fiica ei, tuturor celor care o pot ajuta.
Cei care doresc să o ajute pe Andreea o pot face donând în următoarele conturi ale
Asociației ”Viață pentru Suflete”:
RO85 BACX 0000 0020 9570 6000 Lei
RO58 BACX 0000 0020 9570 6001 Euro
Donează online direct cu cardul bancar AICI sau redirecționează 3,5 % din
impozitul pe venit către Asociația ”Viață pentru Suflete”.
Detalii pe www.pentrusuflete.rosau la numărul de telefon 0735.34.31.31

