Povestea lui Eric Andrei
Ma numesc Florentina si sunt mama unui baietel de 4
ani, pe nume Eric Andrei. Povestea noastra este una speciala, dar
si trista.
Bucuria venirii pe lume in familia noastra a unui copil a
durat foarte putin. Pe 29 mai 2011 s-a nascut Eric Andrei.
Problemele au inceput chiar din acea zi. Tot ce manca, varsa; a
doua zi era deja in terapie intensiva. Intreband medicul
neonatolog de ce a ajuns in terapie intensiva, ce are, cat de grav
este, mi s-a raspuns sec: "ESTE UN COPIL NEFERICIT, este grav, nu
moare, dar asta nu inseamna ca nu este grav". Insistand totusi sa
aflu un diagnostic, am avut acelasi raspuns "este un copil
nefericit". Asadar acesta a fost primul diagnostic pus de catre un
MEDIC. Neintelegand nimic am cerut transferul la o alta
maternitate unde am mai stat cateva zile, timp in care am reusit
sa imi alaptez la san copilul, fara a se mai repeta acele varsaturi; drept urmare nu a mai fost
investigat (nu i s-a facut o ecografie transfontanelara, ecografie care in orice tara civilizata se face
obligatoriu la nastere, tuturor copiilor), si am fost externati "PERFECT SANATOSI" .
Timp de 2 luni, pana pe 13 august 2011 am fost niste parinti fericiti, care aveau un copil
sanatos. Nu era deloc asa. In acea dimineata Eric s-a trezit urland de durere, vomitand si cu ochii
"in apus de soare". Dupa cateva drumuri in diverse spitale, la diversi medici, i s-a facut acea
ecografie transfontanelara, ulterior consult tomografic si diagnosticat: HIDROCEFALIE POST
HEMORAGICA.
Ajunsi la Spitalul Bagdasar Arseni ni s-a spus ca trebuie operat de urgenta si implantat un
sistem de drenaj al lichidului cefalo-rahidian, shunt pe care ne-au pus sa il cumparam si care a
costat 1300 euro. In acelasi timp am fost sfatuiti "sa ne gandim foarte bine daca vrem sa il
operam, pentru ca nu va fi singura operatie pe care o va avea de suportat si ca mai devreme sau
mai tarziu tot va muri datorita acestei boli, cel mai probabil mai devreme".

Ne-am incapatanat si am considerat ca daca exista o sansa la un milion trebuie sa profitam de ea.
Ulterior am aflat ca HIDROCEFALIA este o boala extrem de grava doar in Romania.
Pe 18 august 2011 Eric a fost operat, dar odata cu
shuntul a primit "cadou" si meningita plurietiologica
(bacteriana si fungica - cu candida). Am fost externati pe data
de 26 august 2011 "SANATOSI".
Pe data de 7 septembrie 2011 ne-am prezentat la
Spitalul M Curie deoarece Eric era extrem de slabit, avea
febra si daca reuseam sa ii dau sa mamance 20ml de lapte/zi
era extraordinar. Aici in urma investigatiilor a fost
diagnosticat cu MENINGITA DE SHUNT. Pe data de 16
septembrie 2011 am fost transferati la Spitalul Bagdasar
Arseni, sectia de neurochirurgie, pentru suprimarea
shuntului, lucru care nu s-a intamplat desi era singura
modalitate de a vindeca meningita . Dupa o saptamana , am
fost transferati mai departe la Spitalul Victor Bebes unde am
ramas pana in data de 16 noiembrie 2011. In toata aceasta
perioada Eric a fost ciuruit de punctii lombare facute fara anestezie, de sute de branule manute, in
picioruse, pe piept, in cap , oriunde se vedea sau nu vreo vena, indopat de antibiotice, antifungice
si cortizon, fara vreun efect atat timp cat shuntul era inca in organism. Meningita si-a vazut de
treaba ei,"imprietenindu-se " si cu alte infectii cu rotavirus, pneumonie bacteriana ...
Ajunsi intr-un final la concluzia ca nu sunt capabili sa il vindece si asteptand sa moara
deoarece meningita cu candida este cea mai grava forma de meningita, ne-au tranferat iar la
Spitalul Bagdasar Arseni, sectia de neurochirurgie unde i s-a facut primul RMN iar concluzia a fost
ca este totul in regula.
In toata aceasta perioada i-am rugat pe medici sa ne
spuna ce medicamente sau dispozitive medicale ar avea nevoie
pentru Eric pentru a fi vindecat, sau unde am putea merge in
lumea asta mare sa putem sa ii rezolvam problemele de
sanatate (cauzate tot de ei). Raspunsul a fost cat se poate de
simplu "NU AVETI DOAMNA UNDE SA MERGETI, PESTE TOT
ESTE LA FEL".
Pe data de 18 noiembrie 2011 am plecat cu copilul pe
propria raspundere in Italia la Spitalul A. Gemelli din Roma
unde ne astepta un medic neurochirurg pediatru. De la
aeroport am mers direct in camera de garda a spitaluilui si in
cateva ore Eric a si intrat in operatie pentru a-i fi suprimat
shuntul si a i se monta un sistem de drenaj extern, ceea ce ar fi
trebuit sa faca si neurochirurgul de la Spitalul Bagdasar Arseni.
Aici a inceput lungul drum catre vindecare, un drum de
7 luni presarat cu 8 interventii neurochirurgicale (operatiile facute din 18 noiembrie 2011 pana in
9 martie 2012) si o traheostoma primita "cadou" chiar de ziua mea de nastere, coma timp de 4

saptamani, apoi coma indusa, septicemie, paralizie partea stanga, orb, surd, crize neurologice,
mioclonii ..., terapie intensiva cam 3 luni.
Dupa 10 luni de stat non stop in spitale (3 luni in Romania, 7 luni in Italia) Eric a iesit
INVINGATOR. Dumnezeu ne-a ajutat sa rezistam, sa luptam impreuna si sa mergem inainte.
De aici a inceput drumul lung pe care il avem de parcurs pentru recuperare. Usor usor Eric
a invatat iar sa inghita, si asa a scapat de sondita nazogastrica prin care a fost hranit un an de zile,
sa respire pe nas si pe gura, si asa am scapat si de traheostoma .
Pe langa toate acestea Eric s-a nascut cu o malformatie artero-venoasa, hemangiom, la
degetul aratator de la mana dreapta, singura pe care o foloseste, cu stanga avand inca probleme
datorita pazaliziei. Pentru a ramane cu manuta
intreaga si functionala are nevoie de o interventie
chirurgicala
care
implica
MICROCHIRURGIE
VASCULARA, CHIRURGIA MAINII, CHIRURGIE
ESTETICA SI REPARATORIE. Aceasta interventie poate
fi facuta in Italia la Milano, de catre Prof. Giorgio
Pajardi de la Centrul de studiere a mainii, costurile
interventiei si a investigatiilor aferente fiind de
aproximativ 15 - 20.000 euro.
Neavand niciun fel de sustinere de nicaieri
decat salariul sotului, am fost nevoita dupa
terminarea celor 3 ani de concediu de crestere si ingrijire copil, sa merg la serviciu , desi nevoia de
a fi langa el este foarte mare, pentru a putea sa-i asiguram lui Eric macar un minim necesar de
kinetoterapie, lasandu-l in grija bunicii de 66 de ani bolnava si ea de diabet. Chiar si asa bunica
merge cu Eric si la terapiile de recuperare asigurate de catre stat (kinetoterapie si psihoterapie),
care nu sunt nici pe departe cat si ce ar avea nevoie, nu numai Eric ci orice copil in situatia lui: nu
exista continuitate, iar pentru a face aceste terapii - kinetoterapie /hidroterapie/terapie
ocupationala/logopedie etc - in sistem privat pentru noi este IMPOSIBIL din punct de vedere
material.
Cu toate acestea noi ne consideram o familie foarte iubita de Dumnezeu, cu un copil
binecuvantat, special, deosebit, extrem de luptator si care merita toate eforturile noastre pentru
a fi cat mai sanatos. Cu siguranta Dumnezeu are o misiune speciala pentru el atat timp cat sansele
sa ramana printre noi erau de doar 1% in momentul in care am ajuns in Italia.
Dumnezeu a facut minuni pentru Eric, dar le-a facut prin oameni . De aceea indraznim sa
va cerem ajutorul pentru Eric . Ceea ce puteti face este sa completati Formularul 230 si astfel sa
redirectionati cei 2 % din impozitul pe venit sau sa redirectinati din cei 20% din impozitul pe
profit.
Va multumim si va rugam inca o data sa fiti alturi de ERIC ANDREI .
Contact :

tel. 0723 128 155 / Florentina Alexandru
e-mail : alextina77@gmail.com

