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
Cuvintele i se impotmolesc la poarta vorbirii și se poate face înțeles doar prin silabe, când
șoptite, când ascuțite precum un țipăt de durere, rostite cu eforturi uriașe și îmbrăcate în
revolta omului neputincios. E prins în capcana unei cumplite boli care i-a distrus toate
mecanismele de a înțelege ce se întâmplă în jurul lui. Mai bine de nouă ani s-au adunat de
când Darius Ionuț Apetroaei, în vârstă de 12 ani, din Brașov, este captiv în acest coșmar în
care nu a cunoscut bucuriile și neastâmpărul copilăriei. După atâta amar de vreme, pentru
băiatul chinuit de ADHD și de autism o rază de speranță vine din Turcia. Un transplant de
celule stem i-ar putea reda viața pe care cele două cumplite maladii i-au furat-o. Însă,
pentru a spera la ziua în care va putea evada din acest iad, Darius are nevoie mai mult decât
oricând de ajutorul semenilor pentru a strânge, împreună cu Asociația”Viață pentru
suflete”, cei 9.000 de euro necesari procedurilor medicale salvatoare.
Bolnav de ADHD de la trei ani
Darius avea trei ani când boala, care deja i se cuibărise perfid în trup, a început să muște
fără milă și să-l împingă, încet, încet, înspre o lume numai a lui, în care totul are alte
înțelesuri. Un copilaș vesel, care nu avusese vreo problemă medicală majoră, a devenit –
fără ca vreun specialist să-și explice mai apoi de ce -, un băiețel inactiv, retras, care prefera
singurătatea în schimbul jocurilor cu micii săi colegi de la grădiniță. Ba, mai mult, vorbirea
își întârzia, inexplicabil de mult, dezvoltarea. Băiețelul refuza parcă, și nimeni nu înțelegea
de ce, să vorbească…Semne care, firesc, i-au făcut pe părinții săi – Diana și Ionel -, să ceară
ajutorul neuropsihiatrilor din mai multe orașe din țară.
”Am crezut că a căzut cerul pe noi…”
”De pe la trei ani, viața copilașului nostru s-a schimbat. Darius începea să se comporte
anormal. La început ni s-a părut că este doar un pic mai diferit, nu am realizat ce se
întâmplă…Era primul copil, nu aveam experiență…Dar timpul avea să ne arate, din
nefericire, că lucrurile erau de fapt foarte grave. Aveam să aflăm, de la neuropsihiatrii care
l-au investigat, specialiști din mai multe orașe din țară, că toate acele simptome – faptul că
nu vorbea, că era mereu în lumea lui, că nu se mai juca cu copiii -, erau din cauza bolii
ADHD cu care a fost diagnosticat. Atunci am crezut că a căzut cerul pe noi…”, povestește
Diana Apetroaei (43 de ani), cum a început totul, pășind pe aleea amintirilor dureroase.
Până la vârsta de șase ani, Darius nu a rostit nici un cuvânt

De atunci, nouă ani grei, fără durată, s-au așezat unul peste celălalt dar Darius – aflat la
debutul unui program de susținere al Asociației ”Viață pentru suflete” -, nu a reușit, cu toate
eforturile, acea evadare multvisată din viața de coșmar în care l-a aruncat maladia.
Medicațiile urmate, tratamentele, toate procedurile terapeutice (logopedie, kinetoterapie)
nu s-au dovedit a fi ”armele” potrivite în lupta cu boala. Ba, mai mult, starea sănătății sale sa depreciat. Copilul a fost la un pas să nu mai poată să meargă, iar până la vârsta de șase
ani nu a scos nici măcar un sunet! Și, ca și cum supliciul provocat de această tulburare de
deficit de atenție și hiperactivitate (ADHD) nu ar fi fost suficient, destinul a mai așezat pe
umerii săi, ca-ntr-o izbucnire de iad, încă o nenorocire: băiatul s-a îmbolnăvit și de autism!
”În toți acești nouă ani în care am luptat cu bolile, lucrurile s-au agravat. Schemele
complete de tratament, pastilele, injecțiile doar l-au sedat, nu au reparat nimic…Până la
șase ani, Darius al nostru nu a vorbit…La un moment dat, ajunsese să nu mai poată să
pășească, își târa picioarele…A fost cumplit…Acum, pentru că crescut, copilul a devenit și
mai agesiv, se manifestă violent…Are accese de furie, țipă, urlă, atacă, zgârie, mușcă….Își
poate face rău lui, dar și celor din jur și nu poate fi stăpânit…De câteva ori și-a bătut și sora
mai mică, ce are numai trei ani…Nu știu ce vom face în viitor…”, ne-a mai spus mama lui
Darius .
O rază de speranță vine de la IstanbulÎn această lume a suferinței, o rază de speranță vine
din Turcia, de la specialiștii Centrului Medical ”Acıbadem”, din Istanbul. Doctorii i-au
studiat dosarul medical, au făcut primele evaluări ale cazului și au decis ca, la data de 16
decembrie 2021, Darius să fie consultat. Va fi o examinare minuțioasă care va decide
viitorul investigațiilor, al tratamentelor și al procedurilor care-l vor viza pe băiat. Este luat
în calcul, cu o probabilitate foarte mare, și un transplant de celule stem recoltate chiar din
măduva spinării lui Darius. O intervenție salvatoare care îi va putea schimba complet viața
copilului chinuit de boli, elev la Școala Specială din Brașov.
”Să-i oferim lui Darius o altă viață, una de care nu a apucat să se bucure!”
”Autotransplantul este, practic, ultima noastră speranță de vindecare pentru Darius.
Această intervenție va putea contribui decisiv la regenerarea creierului…În rest, am făcut
tot ce ne-a stat în putință. După consultul de la Clinica ”Acıbadem”, din Istanbul, unde
suntem programați la jumătatea lunii decembrie (n.r. 16.12.2021), vom ști ce pași avem de
făcut. Bani pentru acest drum am reușit să strângem, dar pentru transplantul care este luat
în calcul ne va fi extrem de greu. Încă nu avem un calcul excact, dar o asemenea intervenție
costă cel puțin 9.000 de euro…Ne rugăm la bunul Dumnezeu ca lumea să înțeleagă drama
pe care fiul nostru o trăiește de atâția ani și să ne ajute să strângem banii necesari. Să
reușim împreună, cu ajutorul Asociației ”Viață pentru suflete”, să-i oferim lui Darius o altă
viață, una pe care nu a cunoscut-o, de care nu a apucat să se bucure”, este apelul pe care
mama lui Darius îl face către toți aceia care i-ar putea fi aproape fiului ei prin în vâltoarea
luptei cu cele două boli.

Cei care doresc să-i ajute pe Darius 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.ro sau la numărul de telefon 0735.34.31.31

