Matei un mic luptator
Written by Claudiu Brisc
Thursday, 09 February 2012 23:06

Matei Simpalean este un baietel curajos si vesel care abia a implinit un anisor, dar viata il pune
deja la incercari grele.
ARE CANCER.
Poate ca unii dintre voi sunteti deja parinti.Poate ca unii visati la asta.Numai un parinte stie cum
este sa iti vezi copilul suferind si sa nu il poti ajuta.
La 2 luni a fost diagnosticat cu o boala cumplita - NEUROBLASTOM ABDOMINAL - este o
tumora maligna care a fost localizata initial in abdomen si coloana vertebrala (dimensiunea
maxima cca. 5 cm), acum se gaseste doar in coloana.
A urmat 2 cure de chimioterapie (februarie - aprilie), in urma carora tumora s-a redus
semnificativ, si a fost operat (luna mai).
La controlul efectuat dupa operatie (iunie) s-a observat ca exista un rest tumoral in coloana cu
dimensiunea maxima 1 cm dar s-a recomandat suspendarea tratamentului citostatic, datorita
rezultatului negativ al analizei oncogenei Nmyc, pana la o noua evaluare.
Matei are nevoie sa urmeze un tratament de specialitate in alta tara unde exista resursele
medicale pentru acest tip de tumoare.
Parinti au fost cu copilasul in Franta in 05-10 februarie 2012 la Institutul Goustave Rousy pentru
un diagnostic si o rezolvare cat mai rapida (tumoarea sa nu se exinda in coloana sau sa faca
metastaze in alte regiuni).
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Se asteapta rezultatul analizelor si in special al scintigrafieie MIBG pentru determinarea corecta
a tratamentului si o eventuala interventie chirurgicala. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastra
pentru al ajuta pe Matei sa treaca peste aceasta perioada dificila pe care o traverseaza inca de
la nastere (pana acum cand are 1 an si o luna viata si-a petrecut-o doar prin saloane de spital),
atat el cat si cei apropiati .
Costul unui tratament in clinica Goustave Rousy este de aproximativ 100.000 Euro in cazul in
care nu este nevoie de transpant de celule stem in camera sterila (o zi de tratament fara
internare peste noapte este de 1200 euro si daca necesita spitalizare peste noapte depaseste
2500 euro/noapte) .
Cei ce pot face un mic sacrificiu financiar o pot face in conturile mai jos mentionate:
LEI: RO75RZBR0000060010020501 Raiffeisen Bank,
Agentia Apusului, SIMPALEAN IOANA (mama)
EURO: RO46RZBR0000060013517388 Raiffeisen Bank,
Agentia Berceni, SIMPALEAN TRAIAN (tata);
SWIFT: RZBRROBU
Linii teledon apelabile doar din reteaua Romtelecom in perioada
13 decembrie 2011 - 13 martie 2012
0900 900 200 - 5 euro/apel
0900 900 202 - 10 euro/apel
VA MULTUMIM IN NUMELE FAMILIEI SI A ASOCIATIE UMANITARE ALEXANDRU DAMIAN
PENTRU SPRIJIN
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