Dzień dobry.
Na wstępie pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierali i pomagali nam w trudnym dla nas okresie.
Dziękujemy z całego serca Wszystkim, którzy oddali swój 1% podatku na rzecz naszej córki – Julitki Plich, która mimo
przebytej ciężkiej choroby czuje się dobrze i z wielkim zapałem chce
wrócić do pełnej sprawności.
Mimo ciągłych wizyt w szpitalu i łagodzeniu skutków chemio i
radioterapii kontynuuje naukę i nadrabia zaległości.
Julitka jest ciągle pod opieką poradni onkologicznej, logopedycznej,
endokrynologicznej, nefrologicznej, okulistycznej, stomatologicznej oraz
z uwagi na osteoporozę wtórną leczy się na oddziale chorób
metabolicznych kości w Ośrodku Pediatrycznym im. Marii Konopnickiej
w Łodzi.
Niby podstawowej choroby (guz mózgu) już nie ma to jednak ciągle
jeździmy do szpitala na badania. Wolne chwile zawsze spędzamy razem,
próbując nadrobić czas, który zabrała nam choroba. W tym miejscu
pragnę nadmienić, iż w miarę możliwości finansowych staramy się
zapewnić Julitce rehabilitację. Oprócz prywatnej rehabilitacji w domu,
córka wyjeżdża na turnusy do specjalistycznych ośrodków.
Dla przypomnienia dodam, że w maju 2014r. rozpoznano u Julitki guza tylnego dołu czaszki, w związku z tym podjęto leczenie
operacyjne oraz założono zastawkę komorowo-otrzewnową. Została zakwalifikowana do grupy wysokiego ryzyka z powodu
obecności masy resztkowej w badaniu NMR głowy po I cyklu chemioterapii.
Pomimo, iż nasze życie zostało całkowicie zmienione przez chorobę naszej kochanej córki, to jednak nie narzekamy,
dziękujemy Bogu za każdy dzień spędzony razem.
Serdecznie wszystkich pozdrawiamy i z całego serca dziękujemy za okazane bezinteresowne wsparcie dla Julitki, która
dzielnie ćwiczy by móc jak najszybciej stanąć na własnych nogach.
Rodzice Julitki – Izabela i Adam
Julitce można pomóc za pośrednictwem Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II:

1)
2)
3)
4)

przekazując dowolną darowiznę online: http://www.fundacjaskarbowosci.pl/przekaz-darowizne/
przekazując 1% podatku – KRS 0000039541, cel szczegółowy: 176. Julita Plich
wpłacając darowizną na nr konta Fundacji 82 1240 1183 1111 0010 6032 8486 w tytule wpisując: 176. Julita Plich
wysyłając SMS na numer 72601 o treści WSPIERAM.176
/koszt SMS 2,46 zł. z VAT/
/regulamin: http://www.fundacjaskarbowosci.pl/…/akcja-wspieram-dobro-w…/

DZIĘKUJEMY!

