Pomóżmy Pani Małgosi i jej mężowi
sobota, 08 czerwca 2019 10:34

Szanowni Państwo, Fundacja „Znajdź Pomoc” (United Way Polska) zwraca się do
Państwa z gorącą prośbą o pomoc, do potencjalnych darczyńców, którzy mogli by
pomóc naszej Podopiecznej - Małgosi i jej mężowi. Nasza Fundacja zajmuje się
wspieraniem osób chorujących onkologicznie i ich bliskich, jednak brak pomocy i
zainteresowania z różnych źródeł sprawą Państwa Dyba skłoniła nas do zrobienia wyjątku w tej
sytuacji.

Pani Małgosia cierpi na rzadką chorobę nerek i pilnie potrzebuje przeszczepu. Niestety
choroba ta uniemożliwia tradycyjny przeszczep, bowiem ponownie – przez swoją chorobę pani
Małgosia potrzebuje min. 72h na przygotowanie się do przeszczepu, co uniemożliwia
przeszczep od osoby po wypadku, kiedy nerka musi zostać przeszczepiona w jak najkrótszym
czasie.
Pojawiło się jednak światełko w tunelu – mąż pani Małgosi zdecydował się oddać żonie
nerkę. Tu jednak kolejna komplikacja – pan Radosław 3 lata i 3 miesiące temu zakończył
leczenie raka nadnercza. Zgodnie ze standardami zachodnimi – pan Radosław może oddać
nerkę 3 lata po zakończeniu leczenia, zgodnie z polskimi normami – po 5.
I tutaj kolejna nadzieja – możliwość przeprowadzenia przeszczepu w Czechach – i kolejna
komplikacja – brak możliwości opłacenia ze środków prywatnych tego zabiegu. Istniałaby
możliwość przeprowadzania operacji w ramach porozumienia pomiędzy państwami Unii
Europejskiej i wniosku o leczenie poza granicami kraju, gdyby Narodowy Fundusz Zdrowia
wyraził zgodę na leczenie pani Małgosi w Czechach. Niestety, żaden lekarz nie zdecydował się
na podpisanie dokumentów, jako że w Polsce termin 5 lat od zakończenia leczenia nie minął.
Znaleźliśmy opcję przeprowadzenia operacji w London Bridge Hospital w Wielkiej
Brytanii, jednak koszt operacji jest o wiele wyższy niż w Czechach – 300 000zł. Rodzina pana
Radosława zastawiła dom, zabezpieczyli w ten sposób 120 000zł. Niestety więcej nie dali rady
uzbierać.
Za każdą formę wsparcia z Państwa strony będę ogromnie wdzięczna! - linki do zbiórki, z której
100% zebranych środków przekazane zostanie na wsparcie dla pani Małgosi.
https://znajdzpomoc.pl/marzenia/malgorzata-dyba/
https://pomagam.pl/gosia-dyba
Służę również pomocą w przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości.
Z wyrazami szacunku,
Maja Surowicz-Biłyj
Prezes Zarządu
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