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Fata va putea respira cu un dispozitiv mai mic !i mai eficient.
Cite!te !i:
Cerasela a strâns bani ca s" mearg" la Viena
Cerasela, un model în ochii tuturor (CAMPANIE)
Cerasela î!i alin" suferin#a cu rug"ciuni
Biserica sare în ajutorul Ceraselei
Cerasela are nevoie de sprijinul comunit"#ii (CAMPANIE)
Un cet"#ean american a fost impresionat de drama tinerei
diagnosticat" cu o afec#iune grav" a pl"mânilor !i a f"cut dona#ia
printr-o funda#ie din Bucure!ti.
Dup" ce a aflat c" s-au strâns suficien#i bani în cont pentru
consulta#ia de la Viena, programat" pentru 17 noiembrie, Cerasela
a avut parte de o nou" surpriz". Fata a primit aparatul promis de
Funda#ia „Daniel Murariu“ din Bucure!ti.
„Am primit aparatul prin po!t". Este mult mai mic decât cel pe care
îl avem noi !i este portabil. Am în#eles c" a fost donat de un
american cu care cei de la Funda#ia «Daniel Murariu» au luat
leg"tura“, a declarat Alexandrina Mihovici, mama fetei.
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Din cauz" c" pl"mânii Ceraselei func#ioneaz" la 13% din
capacitatea normal", pân" acum, tân"ra respira cu ajutorul unui
aparat închiriat de la Casa Na#ional" a Asigur"rilor de S"n"tate.
Pentru acesta, familia Mihovici avea de pl"tit o chirie lunar" de 63
de lei. Noul aparat de oxigen, mult mai modern, îi va sc"pa de
aceast" plat".
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Ambasadorul Cospito
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Articol complet

În plus, dispozitivul este portabil !i acceptat de toate companiile
aeriene. Astfel, t"n"ra a sc"pat de înc" o piedic" pentru plecarea
sa la consulta#ia din Viena.
Aparatul, trimis f"r" instruc#iuni în române!te
Singurul impediment pentru familia Mihovici este c" intruc#iunile de
folosire nu sunt traduse în limba român" !i înc" nu a reu!it s" pun"
aparatul în func#iune.
„Aparatul e foarte frumos !i mult mai mic, dar înc" nu !tim cum s"-l
folosim pentru c" instruc#iunile nu sunt îl limba român". Nu !tiu câte
ore ar trebui s" stau la el. M" bucur mult c" e portabil !i o s" pot s"
îl iau !i pe avion“, ne-a spus Cerasela. Mama Ceraselei urmeaz"
s" vin" luni la Boto!ani cu dispozitivul primit drept dona#ie, pentru
ca un tehnician medical s"-i explice cum trebuie utilizat corect.
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banii Fondului tr"im?

Aparatul modern cânt"re!te aproape !ase kilograme, iar valoarea
acestuia se ridica la aproape 6.000 de euro.
Unde se pot face dona#ii
Cerasela a fost diagnosticat" cu fibroz" pulmonar" idiopatic" !i
pneumotorax. Tân"ra are nevoie de un transplant pulmonar în
str"in"tate, interven#ie ce ajunge la 120.000 de euro. Cei care vor
s" fac" dona#ii pot depune bani în conturile BCR: în lei la RO 30
RNCB 0047 1090 8551 0003 !i în euro: RO 03 RNCB 0047 1090
8551 0004, Cod SWIFT: RNCBROBU.
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