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Informatii aici despre Danila Cosmin
Impreuna putem sa-i oferim o noua viata acesti copilas
"Numele meu este Cosmin si sunt un copil de doar 9 ani care din pacate, am fost diagnosticat
cu o tumora desmoplastica (cancer la splina). Va rog ajutati-ma sa ma pot opera la Viena, dar
costul operatiei cu tot cu tratament se ridica la suma de 40.000 euro bani pe care parintii mei nu
ii au. Conturile deschis

e de tatal meu pentru mine sunt:
RO07BPOS70407015701RON02 - Lei
RO66BPOS70407015701EUR01 - EURO
DESCHIS LA BANCPOST, SUCURSALA PALAT CFR,
TITULAR DANILA VASILE - 0766.246.317. Fara sprijinul familiei, al prietenilor si al oamenilor
cu suflet mare eu nu-as putea niciodata ajunge sa-mi vad visul cu ochii. Si anume acela de a
ma vindeca. Eu si cu parintii mei vom fi profund recunoscatori pentru orice ajutor care ne
apropie de telul nostru cu cativa kilometri. Fiecare kilometru mai aproape de tratament conteaza
pentru mine enorm."

Sa-i fim alaturi !!!
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12.02.2011 Va anunt cu nespusa bucurie ca au aparut noi vesti in cazul lui Cosmin. Dupa ce
copilul a aparut in „Libertatea” alaturi de prietenii si partenerii nostrii de la „Associazione
Bubulina” Italia am decis sa ne implicam in acest caz incercand sa luptam alaturi de acest
ingeras pentru sansa unei vieti fericite. Dupa ce a primit toata documntatia medicala de la tatal
lui Cosmin, prietena noastra Cristina a contactat mai multe clinici oncologice din Italia. Chiar
daca situatia lui Cosmin este una grava si medicii romani nu ii mai dadeau sanse, cei de la
Institutul Giannina Gaslini din Genova au acceptat sa se ocupe de Cosmin si ii dau sanse de
vindecare, nu mari dar important ca exista.

Miercuri 9 februarie Cosmin a plecat alaturi de Cristina si parintii lui in Italia unde a fost supus la
un set complet de analize ce cuprind: CT, PET, RMN, aspiratie medulara, biopsie osoasa,
scintigrama.

Medicii spun ca tumora lui Cosmin s-a diminuat, dar ca luni ne vor oferii informatii noi. Tot luni
copilul va trece printr-o interventie chirurgicala in urma careia i se va face o aspirare de
maduva, biopsie osoasa si ii va fi implantat un cateter. Pentru aceea dintre dvs care nu cunosc
foarte bine terminologia medicala, doresc sa precizez ca, cateterul este o mica bucata de
cauciuc steril conecta printr-un sistem la un vas de sange principal, care este introdus sub
pielea pacientului pentru ai usura administrarea de citostatice, acesta este utilizat asemeni
fluturasilor pentru perfuzii, pacientul fiind astfel intepat o singura data direct in cateter. Dupa ce
pacientul se va insanatosii, acest cateter va fi scos din organism.

Nu pot incheia aceasta actualizare fara a spune cateva cuvinte si despre starea psihologica a
lui Cosmin care este foarte energic, plin de viata si increzator ca totul va fi bine. Pentru a usura
sederea in spital cei de la Institutul Giannina Gaslini din Genova au pus la dispozitia pacientilor
dvd-playere, sisteme play station, calculatore, li se aduc in fiecare zi filme, jocuri pentru play
station si jucarii. Copiii sunt vizitati frecvent de clovni, un preot, voluntari de la diferite asociatii.

Cosmin are insa acum mare nevoie de rugaciunile si de ajutorul nostru de aceea va rog umil cu
sufletul plin de dragoste pentru acest copil sa il pomeniti in rugaciuni si sa ii intindeti dupa
putere si dupa vointa o mana de ajutor pentru ca astfel sa poata dobandii sansa la viata si
sansa de as implinii mai tarziu visul de ai ajuta si el pe altii in calitate de medic, asa cum isi
doreste.

Fii tare Cosminel si nu uita ca suntem langa tine si te iubim!
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Doamne Dumnezeul Nostru, Cela ce esti mult milostiv, Bun si iubitor de oameni, cauta cu
bunatate si spre noi nevrednicii care cu umilinta cadem catre Tine si cercetand inima lor curata,
lacrimile parintilor, stradania noastra si mai ales dragostea pe care ai pus-o in inimile noatre
pentru Cosmin si revarsa asupra lui, asupra parintilor lui si a tuturor pruncilor Tai aflati in
suferinta: rauri de tamaduiri, intarire, mangaiere si alinare. Departeaza de la ei toata teama,
boala, durerea si suferinta. Umple Doamne sufletele si trupurile lor de pace, sanatate, nadejde
si putere ca numai Tu Stapane esti doctorul sufletelor si al trupurilor noastre si alta nadejde
afara de Tine nu avem si Tie marire inaltam Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si
in vecii vecilor Amin

21.01.2011 Va aduc cu nespusa bucurie vesti noi in cazul lui Cosmin Danila. Acesta a fost
internat in Italia, pe 9 februarie a fost supus unui set complet de analize: CT, PET, RMN,
aspiratie medulara, biopsie osoasa, scintigrama, etc. Azi am primit rezulatele si va anunt cu
nespusa bucurie ca tumora lui Cosmin s-a micsorat si ca acesta va inxepe un protocol de
chimio terapie mai diferit decat cel din tara. Conform extraselor de azi Cosmin avea in conturi
71.015 lei, 16.693 euro si 1.762 euro in contul PayPal Va multumim!

25.02.2011 Analizele sangvine a lui Cosmin au crescut putin dar totusi noi suntem increzatori si
personal am ferma cinvingere ca acest ingerasi va fi bine si Dumnezeu va avea grija de el.
Micutul este putin trist caci tatal lui s-a intors in tara dar cu toate acestea noi nadajduim ca
luceurile merg in spre bine. La inceputul lunii martie va avea loc un auto transplant de celule
stem si o pregatire a acestora. Daca totul decurge conform planificarii in 18 martie va avea loc
prima operatie de reimplantare. Din pacate boala lui Cosmin s-a extins in mai multe zone si de
aceea el va necesita 2 operatii una abdominala si una toracica. Totusi trebuie spus ca analizele
sangvine au crescut in mod nesemnificativ, copilul nu a facut infectii sau complicatii si de aceea
noi avem mari sperante in cazul lui. Deocamdata nu avem o evaluare exacta a costurilor dar va
voi tine la curent. Avem in continuare nevoie de rugaciunile si ajutorul vostru si va multumim
atat eu cat si Cosmin si parintii lui pentru ca impreuna dati sansa la viata normala acestui copil.

01.03.2011. E inceput de primavara si toate renasc, sper din suflet ca dorinta mea de martisor
se va implinii si vom reusii sa ajutam toate cazurile pr care le avem acum in lucru. Revenind
insa la Cazul lui Cosmin va anunt ca acesta va fi supus maine 2 martie operatiei de prelevare
de celule iar apoi va fi externat pentru cateva zile. Profitand de scurta vacanta Cosmin va
incerca sa uite de emotii si stres stand cateva zile cu cei dragi la o matuse dea lui. Daca toate
analizele merg bine Cosmin va fi reinternat pe 18 martie 2011 cand ii va fi efectuata prima
interventie. Tot azi am aflat si un cost estimativ al tratamentului, acesta este de aproximativ
77.800 de euro
iar in momentul de fata Cosmin are in conturi aproximativ 40.000 de Euro.
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Pentru toti aceea dintre dvs care au site-uri sau bloguri si vreti sa ajutati la promivarea cazului
lui Cosmin, va oun la dispozitie cateva coduri de embed al unui banner disponibil in diferite
dimensiuni.

Banner 200x200

<a href="http://www.cosmindanila.ro/"><img border="0" alt="Ajuta-l pe Cosmin!"
src="http://ciulerazvan.ro/images/bannere_cosmin/banner_cosmin_150x150.jpg" /></a>

Banner 200x200

<a href="http://www.cosmindanila.ro/"><img border="0" alt="Ajuta-l pe Cosmin!"
src="http://ciulerazvan.ro/images/bannere_cosmin/banner_cosmin_200x200.jpg" /></a>

Banner 250x250

<a href="http://www.cosmindanila.ro/"><img border="0" alt="Ajuta-l pe Cosmin!"
src="http://ciulerazvan.ro/images/bannere_cosmin/banner_cosmin_250x250.jpg" /></a>

Banner 300x200

<a href="http://www.cosmindanila.ro/"><img border="0" alt="Ajuta-l pe Cosmin!"
src="http://ciulerazvan.ro/images/bannere_cosmin/banner_cosmin_300x200.jpg" /></a>

Multumim din suflet tuturor acelora care au intins o mana acestui copilas! Dumnezeu sa
va rasplateasca!
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19.03.2011 Cu multa speranta si bucurie in suflet va aduc azi noi vesti referitoarte la bunul
nostru prieten Cosmin Danila, Dupa o scurta pauza petrecuta la rudele din Italia Cosmin a fost
reinternat pe 14 martie iari ieri a fost supus operatiei pe care o asteptam de atata vreme.
Cosmin a trecut ieri printro operatie de 5 ore. Tumora pricipala ce afecta splina, stomacul si
pancreasul a fost extirpata. Pentru vindecarea lui Cosmin a fost necesara scoaterea splinei si a
unor mici parti din stomac si pancreas. Pe langa interventia principala, au fost extrasi si cativa
noduli de pe abdomen. Desi interventia a fost una mai lunga, medicii sunt foarte obtimisti si au
considerat-o un succes. Cosmin se simte bine acum iar noi cei de la Alexandru Damian si
Associazione Bubulina ramanem alaturi de el convinsi fiind ca se va face bine.

In ciuda emotiilor firesti pre ;i post operatorii Cosmin se simte bine si da dovada de mult curaj.
Ca sa il ajute si mai mult sa treaca peste aceasta incercare, colegii si prietenii lui i-au trimis
alaturi de doamna profesoara de religie felicitari, scrisori si ganduri bune, iar ieri micutii au
inaltat spre cer alaturi de noi o rugaciune pentru Cosmin. Plin de speranta inchei aceasta
actualizare multumind colegilor de la Alexandru Damian si Associazione Bubulina, Nicoletei
Tintea si tuturor acelora care au intins o mana de ajutor in cazul lui Cosmin Danila, fie financiar
fie prin promovarea si sustinerea lui ori printrun singur gand si o rugaciune curata. Va
multumesc tuturor atat in numele meu cat si a micutului meu prieten Cosmin si promit sa va tin
la curent cu ultimele vesti referitoare la acest caz. Dar pana la vesti noi continuati sa va rugati
pentru Cosmin, tratamentul nu este inca gata si mai are nevoie de noi. Ultimele detalii si situatia
financiara le gasiti pe noul lui site www.cosmindanila.ro

Va multumesc!

23.03.2011

Cosmin a avut patru zile foarte grele. I s-au administrat multe calmante pentru dureri, a avut
febra si nu i s-a permis sa bea apa. Ieri a fost prima zi in care a baut si i s-a scos si drenul. De
astazi dimineata, situatia lui s-a imbunatatit considerabil.
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Medicul chirurg Piero Buffa a venit la vizita si a fost foarte fericit, pentru ca l-a gasit pe Cosmin
stand pe pat in fund si jucandu-se. Domnul doctor a rasuflat usurat si, cu un zambet cald, l-a
intrebat: “Cosmin, ti-e foame”? A fost acelasi zambet luminos pe care l-am vazut si atunci cand
interventia s-a terminat si ni s-a comunicat rezultatul. Cosmin poate manca, incepand de
astazi. Speram ca peste trei zile va fi transferat inapoi la sectia de Oncologie. Si ne rugam ca
de acum incolo, medicii sa ne daruiasca din ce in ce mai multe zambete pline de speranta.
Cosmin i-a uimit pe medici cu puterea lui de a lupta.

Ii multumim lui Dumnezeu, le multumim acestor medici minunati care lupta alaturi de el, le
multumim colegilor lui Cosmin care in ziua interventiei la ora de religie s-au rugat pentru el. Si
iti multumim tie, Cosmin, pentru ca esti un copil minunat!

26.03.2011 Din păcate avem vești proaste despre starea de sănătate a lui Cosmin. Așa cum
știți, la ultima intervenție medicii i-au scos splina, o bucățică din stomac și o parte mică din
pancreas. Din păcate, după ce medicii au făcut o biopsie a tumorii au stabilit că acest copil are
nevoie de două transplanturi și încă o intervenție chirurgicală dar și de mai multe ședințe
puternice de chimioterapie. Doar o singură intervenție costă undeva în jur de 45 000 de euro
fără a mai pune la socoteală tratamentul pre și post operator ori ciclurile de chimio și radio
terapie care costă și ele mii de euro. Așadar tratamentul va crește considerabil.

Cu toate acestea Cosmin este foarte puternic și curajos, organismul lui luptî din răsputeri și are
un tonus bun, chiar dacă suferă el mai găsește încă tăria de a zâmbi și de a merge mai departe.
Pentru că medicii încă mai cred în șansa acestui înger și pentru că noi, prietenii lui de la
Asociațiile Bubulina și Alex Damian îl iubim enorm, vom rămâne alături de el în lupta sa și vă
chemăm din nou să ne fiți alături.

Toți aceea dintre dvs care dorescc să ajute au la dispoziție următoarele conturi

LEI RO07BPOS70407015701RON02 Bancpost, Sucursala Palat CFR
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LEI RO24VBBU2511BU3293692701 Volksbank

LEI RO20RNCB0746110647810001 Banca Comercial Romana, Agentia Secuilor

EURO RO66BPOS70407015701EUR01 Bancpost, Sucursala Palat CFR

Cod SWIFT:BPOSROBU

Titular: Danila Vasile

Prin teledon la 0900 900 080 - 10 EURO/apel (numar apelabil numai din reteaua Romtelecom)

sau prin sistemul PAYPAL de acasă de la dvs direct pe site-ul lui Cosmin www.cosmindanila.r
o

Vă mulțumim și vă rugăm să-l pomeniți în continuare în rugăciuni.

Promit să vă țin la curent!
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