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pagina personala de internet a micutiei Maria

Pagina aceasta este o frantura din viata unui sufletel.
Este vorba de Maria, un bebelus de cateva luni care se lupta de cateva saptamani cu o boala
nemiloasa: cancerul.
Desi nu are nici 3 luni, Maria este o luptatoare. A trecut deja cu succes o prima interventie pe
coloana si nu renunta.
Totusi are nevoie de sprijinul si sustinerea noastra pentru urmatoarea interventie.
Stiti ca sistemul nostru sanitar este prabusit. Aici, in tara, s-a facut tot ce s-a putut. Salvarea ei
este interventia urgenta in afara tarii. Si asta nu e deloc usor.
Va rugam, orice mica donatie pentru Maria inseamna ENORM. De fapt inseamna TOTUL
pentru ea.

Ea este Maria noastra, un inger nascut cu o boala cumplita, cancer. Nu cred ca trebuie sa fi
parinte sa intelegi durerea noastra, nu cred ca trebuie sa te gandesti prea mult ca sa intelegi ca
vom face tot ce putem sa o salvam oricare este prognosticul, asa ca lasand rusinea la o parte
te rugam ajuta-ne pentru copilul nostru, cat de putin oricat va prisoseste speram sa adunam
suficient cat sa plecam in alta tara cu ea la tratament.
La 3 saptamani a fost diagnosticata cu neuroblastom stadiul IV S si de atunci am luat drumul
spitalelor....analize, investigatii, RMN-uri, CT-uri, operatii...pana ieri, cand la ultimul CT ne-au
spus ca situatia s-a inrautatit, ca totul avanseaza agresiv si ca trebuie sa incepem chimioterapia
cu riscul de a o pierde. Pe de alta parte toata lumea ne trimite in alte tari, lucru pentru care am
inceput demersurile. Din pacate stiti cu totii ce inseamna tratament afara din puncte de vedere
financiar. Nadajduim sa reusim (cu ajutorul vostru si al lui Dumnezeu)
sa ajungem la timp undeva unde sa primeasca cu adevarat ajutor.
Va multumim si numai pentru gandurile bune
Raluca, Matei si Paul Fustasu

Email: maria.fustasu@gmail.com
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Nume: Paul Fustasu
Cont in euro: RO24RNCB 00820097 64200003
Cont in lei: RO26RNCB 03180097 64200001

Banca Comerciala Romana
Bucuresti
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