
Dzielny Franuś, 3-letni wojownik rozpoczyna swoja ciężka walkę - walkę o normalne życie. 26.06 - to dzień który zapamiętamy
wszyscy do końca życia!

To właśnie w tym dniu lekarz rodzinny zlecił dla Franka morfologie, którą powtarzano jeszcze dwa razy, bo nie wierzyli
własnym oczom, że wyniki nie są prawidłowe. Lekarz rodzinny po rozmowie z laboratorium, natychmiast wypisał skierowanie
na oddział i przez telefon powiedział jedno zdanie "Franek ma Białaczkę, musicie natychmiast jechać do szpitala bo grozi mu
ogromne niebezpieczeństwo!"...  

Tyle co Franek z rodzicami przyjechał z Wielkiej Brytanii na stałe do Polski. Rozpoczęto szukać przedszkola dla naszego zucha,
myśleć nad urządzeniem nowego pokoju dla niego i jego o rok młodszej siostry... A tu taki telefon! Żadne z rodziców nie mogło
powstrzymać łez, strachu i gniewu -"Bo przecież jak mogliśmy tego nie zauważyć!" - mówią rodzice.

Franuś po przyjęciu na oddział szybko dostał płytki krwi i została mu przetoczona krew. Szybka punkcja szpiku tylko
potwierdziła. że jest to Ostra Białaczka Limfoblastyczna z komórek typu B. Od 29.06 oficjalnie zaczęliśmy leczenie, które mamy
zamiar wygrać ale jesteśmy na tyle na samym początku, że nie wiemy jak jego organizm będzie reagował na całe leczenie i jak
ono się potoczy. Franek pomimo strachu czy gniewu wciąż stara się uśmiechać i bardzo dzielnie walczy o każdy kolejny dzień.

Aktualnie leczenie jest bezpłatne, jednak kolejne etapy niestety będą nas sporo kosztować. Lekarze szacują czas trwania
terapii na 24 miesiące. Drugi etap leczenia może wynieść nawet 500 000 zł w przypadku słabszego przyjęcia pierwszego etapu.
Czas pokaże, jednak już teraz musimy być przygotowani na wszystko, gdyż pieniądze mogą być potrzebne z dnia na dzień, a
taka kwota jest nierealna w zasięgu rodziców Franka. 

Kwota do uzbierania: 500 000 zł
Numer konta: ING Bank Śląski 53 1050 1243 1000 0090 8060 3856

Tytułem: Darowizna Franek/7
Osoba do kontaktu:  Emilia Puchałka 731 800 910

*W zamian za wsparcie w kwocie 2000zł otrzymacie Państwo możliwość zareklamowania się na stronie
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WALKA DZIELNEGO FRANKA
OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA


