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Alexandra Groza este o minune de fetiță de numai 6 ani, din Dorohoi, elevă în clasa I la
Școala nr. 7 "A.I. Cuza".
În această toamnă, școala și-a deschis porțile și pentru Alexandra, iar ea, bucuroasă, i-a pășit
voios pragul....
Cu speranțe, cu vise frumoase, ca fiecare copil ce pășește în clasa I...
După câteva săptămâni însă, speranțele au început să se stingă.... Visele ei s-au frânt sub
ochii îngroziți și plini de neputință ai părinților care au aflat că puiul lor de nici 7 ani suferă de o
boală nemiloasă: LEUCEMIE ACUTĂ MIELOBLASTICĂ... Vestea i-a lovit pe toți cei dragi, i-a
împietrit de durere și spaimă...
Singurii ochi care încă par să zâmbească sunt ai Alexandrei... Ea nu știe, dar noi știm că
dincolo de zâmbetul ei senin, pândește o grea suferință... Asupra inocenței ei se va năpusti o
durere crudă, nemiloasă care va alunga seninătatea de pe chipul ei frumos...
Alexandra este acum internată la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" din Iași,
secția Hemato-Oncopediatrie sub tratament chimioterapic.
I s-a recomandat transplant medular, operație extrem de costisitoare care depășește cu mult
prea mult puterile celor dragi...
Transplantul s-ar putea efectua în străinătate conform
recomandării doamnei prof. dr. Ingrith Miron în grija căreia se află Alexandra. Costurile sunt
însă enorme... Din păcate, timpul nu are răbdare... Suma este extrem de mare pentru a putea fi
strânsă într-un timp atât de scurt (2 luni). Sperăm ca alternativa operației în țară ce reduce
costurile la jumătate să devină posibilă (peste 50.000 Euro după spusele medicilor din Iași).
Pentru aceasta, este nevoie să-i fim aproape!
Să-i întindem o mână de ajutor! Cu cât
suntem mai mulți, cu atât șansele ei de viață cresc!...
FIECARE ZI DIN VIAȚA EI DEPINDE DE NOI!...
Dacă doriți să donați bani, indiferent de sumă, tatăl Alexandrei a deschis un cont pe numele
:
GROZA DUMITRU - cont umanitar Cont LeiRO49RNCB0044023859590001
Cont Euro - RO22RNCB0044023859590002
BCR Dorohoi
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Mai multe informatii gasiti pe
blogul fetitei
alexandragrozadorohoi
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