Anunţ umanitar
Cristian Filip, un adolescent de 15 ani, elev al Liceului Pedagogic „D. P. Perpessicius”, admis
primul pe listă, anul acesta, la secţia „Ştiinţele naturii”, cu media 9.53, are nevoie URGENT de ajutorul
nostru. El se află acum la o clinică din Turcia, unde a fost deja supus unei intervenţii chirurgicale. Mai
are nevoie însă de 8 zile de tratament cu citostatice, pentru care părinţii lui nu mai au bani. Au cheltuit
deja peste 90.000 euro, iar în acest moment chiar nu mai au la cine să apeleze.
Cristi Filip, elev admis primul pe listă la Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius” - specializarea
Ştiinţe ale Naturii, are nevoie urgent de ajutorul nostru pentru a se întoarce la şcoală. În prezent, este
internat într-o clinică din Turcia, unde a suferit o intervenţie chirurgicală complexă, iar acum se află
sub tratament cu citostatice. Banii pentru spitalizare s-au terminat, însă nu şi procesul de recuperare.
Familia lui Cristian are nevoie de ajutorul nostru mai mult ca oricând!
Cristi a absolvit ciclul gimnazial la şcoala din Bărăganu şi este singurul copil al familiei Filip.
Fiind un elev model, silitor, a obţinut notă foarte mare la Evaluarea Naţională şi a reuşit să intre, anul
acesta, primul pe listă la Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius”, la specializarea Ştiinţe ale Naturii, cu
media finală 9,53. Era foarte fericit şi abia aştepta să-şi înceapă viaţa de liceean. Părinţii îi închiriaseră
o garsonieră în apropierea liceului. Totul părea perfect, numai că viaţa avea alte planuri cu el. Cristi n-a
mai apucat să se bucure de nimic din toate acestea.
I s-a făcut rău în prima zi de şcoală. Diagnostic: răceală la plămâni
Lucrurile au luat o întorsătură la 180 de grade chiar în prima zi de şcoală, când abia reuşise să-şi
cunoască noii colegi. Cristi şi-a luat manualele şi a plecat la garsonieră. Dintr-o dată, a început să se
simtă rău. Părinţii, care erau cu el în acel moment, l-au dus de urgenţă la spital. Medicii de la Judeţean
le-au spus că e răcit la plămâni, însă pentru orice eventualitate, l-au trimis şi la Spitalul de
Pneumoftiziologie Brăila. Doctorul care l-a preluat pe Cristi i-a făcut alte analize şi le-a recomandat
părinţilor să-l ducă de urgenţă la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din
capitală, pentru că el „nu a mai văzut aşa ceva”. Familia lui Cristi a plecat într-un suflet la Bucureşti,
iar la ora 21.30, adolescentul a fost internat la „Alexandrescu”. Toate acestea s-au întâmplat în decursul
unei singure zile, cea de 14 septembrie 2015.
Medicii bucureşteni l-au supus, la rândul lor, altor investigaţii medicale, radiografii şi
tomografii. Diagnosticul pus de aceştia a fost „o răceală mai veche, iar lichidul de la plămâni s-a
pietrificat şi trebuie tratament pentru a-l îndepărta”. După o săptămână şi ceva de tratament administrat
de personalul unităţii spitaliceşti din capitală, starea lui Cristi se înrăutăţea vizibil. După ce părinţii s-au
alarmat, medicii le-au spus: „Vă dăm trimitere la Spitalul Fundeni, dar şansele... sunt minime. Are
nevoie de tratament cu citostatice...înţelegeţi?”.
Familia Filip are nevoie de bani pentru tratamentul băiatului
Aşa a ajuns la „Aci Badem” Istanbul, o clinică renumită. Cadrele medicale din România au
redirecţionat toate actele medicale ale adolescentului către această „salvare” din Turcia, şi totul cu
insistenţe şi rugăminţi din partea familiei. După alte investigaţii de specialitate amănunţite făcute de
doctorii de la „Aci Badem”, Cristi a fost băgat de urgenţă în sala de operaţie. Nouă ore a durat
intervenţia chirurgicală de succes, care i-a oferit adolescentului o a doua viaţă, pe care medicii români
i-o luau în „maximum două săptămâni”.
Acum, băiatul urmează un tratament cu citostatice pentru următoarele 8 zile. Numai că odată cu
boala lui, s-au dus şi banii pe care familia a reuşit să-i strângă. Pentru a-i achita întreaga spitalizare,
părinţii lui Cristi mai au nevoie, URGENT, de 22.000 de euro.

