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wielce szanowni pństwo,

Prosimy o przychylenie się do prośby Pani Joanny Zięby zam. 33-230 Szczucin,
Dąbrowica 200 - o pomoc finansową na lekir leczenie oraz rehabilitacje dla córki \iliktorii.

Wiktoria choruje na mukowiscydozę - bardzo ciężĘ nieuleczalną chorobę genetyczną, która
systematycznie wyniszcza cĘ organizm, powoduje włóknienie narz;ądrów (np.: płuca, trzustka).
Chorzy na tę chorobę są skazani na przedwczesną śmierć. Na jego długość wptyw ma wiele
czynników: wiek chorego w momencie postawienia diagnozy (iakie zmiarty nieodwracalne jń
zuńy): postawa rodziców i chorego wobec choroby (walka lub poddanie się); właściwe, okresowe,
specjalistycznelęczęńe; warunki socjalne rodziny (bytowe i finansowe). Nadzieję naprzedhżenie
rycia chorego można wiązać z transplantacją pfuc, jednak w Polsce takie operacje u chorych na
mukowiscydozę są wykonywane bardzo rzadko (dotychczas wykonano §lko jeden przęszczęp
płuc).

Do pewnego czasu rodziny mogą samodzielnie sprostaó kosźom leczenia ich najbliższych, ale
następuje taki moment, że ńe mają na to żadnych szan§. Nie mogą zgromadzić odpowiednich
środków by zakupić sprzęt i prowadzić właściwą rehabilitację. Trudno jest stosować się do
wszystkich zalęceilekarskich i wykupić leki, na które nie mazńżkJ.

Nasze Towarzystwo stara się pomóc każdej rodzinię dotkniętej problemem mukowiscydozy,
finanzując miesięczne wydatki na leki. Jednak jest to pomoc jednorazowa. Jesteśmy świadomi, ze to

niewiele, ale fundusze jakimi dysponujemy musimy dzielió wśród wszystkich potrzebujących.
Wiemy, że malna Wiktorii dzielnie walczy o Ł,arżdy rok Ęcia córki, a jej najbliżsi robią

wszystko, aby jej pomóc, ale wiemy też, że bez wydajnej pomocy z zewnątrz niewiele mogą.
Dlatego prosimy każdego, do kogo trafi ta prośba, o wsparcie ich w tej walce.

Wsparcie dla Wiktońi prosimy kierować na konto: 49 fiza 3466 0000 9302 00a2 3473
koniecznie z dopiskiem Wiktoria Zięba w§rtule wpłaty.

Zpoważańem,
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Niniejsze pismo nie moż być \łykor2rys§,\łane do przęrowadzania zbiórek publicznych

w myśl U§taw! z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publiczrych (Dz. U. Nr 22, poz. 16ż zpóźn. nn.).
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