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Data: 24.11.2005  

- O zi mult asteptata, cea in care aveam sa devenim 

parinti. 

Ora: 22:00  

- La sfarsitul unui travaliu de 8 ore a venit pe lume 

“Bubulica” al nostru. La nastere - surpriza! Dubla 

circulara si Vlad a venit pe lume in liniste, fara 

nici un tipat, ajutat doar de doamnele asistente 

care s-au urcat la propriu pe burta lui mami. 
 

22:00 - Apgar 1; 

22:05 - Apgar 3; 

22:10 - Apgar 5. 
 

Poate pentru cei cunoscatori ar fi suficient dar pentru 

ceilalti...  

La 3 saptamani am iesit din maternitate:  

- mioclonii; 

- sonda nasogastrica; 

- un examen CT (tomografie la 13 zile de la 

nastere) cu un diagnostic nu prea optimist - leucomalacie supratentoriala. 
 

Poate ca marele nostru “noroc” a fost ca in maternitate am intalnit doua mari 

suflete, doamna dr. Visan Simona şi doamna dr. 

Patrascu Georgeta, care ne-au pregatit intr-o mare parte 

pentru ceea ce avea sa urmeze. 

De la 2 luni si jumatate am inceput 

kinetoterapia, la 3 luni analiza RMN a confirmat 

analiza CT - multiple leziuni cu aspect de porencefalie 

- mai pe “romaneste” cam jumatate din creierasul lui 

Vlad este distrus. 

Stiu ca suna cam dur dar asa ne-a fost 

prezentata situatia poate pentru a ne cali. 

La 6 luni am scapat de sondita, un mare pas 

pentru Vlad (cu toate ca inca mananca doar mancare pasata) si la 10 luni a inceput sa 

zambeasca. 
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Au urmat 5 ani de sperante. Analize, controale la medici de specialitate, recuperare, 

5 ani in care atat noi -parintii cat si familiile noastre am sperat ca Vlad sa faca progrese 

oricat de mici. 

In prezent Vlad este diagnosticat cu: 

- intarziere psihomotorie profunda; 

- tetrapareza spastica; 

- microcefalie;  

- epilepsie organica polimorfa rezistenta la tratament; 

- ambliopie; 

- hipotrofie ponderala; 

- reflux gastroesofagian; 

- nu isi tine inca capusorul, nu sta in fundulet, nu se 

roteste de pe o parte pe alta, iar de mers nici nu se poate 

pune problema; 

- nu tine nimic in manute si nu vorbeste (doar gangureste cate ceva). 
 

In ciuda diagnosticului si a previziunilor unor medici care ne-au spus ca in cazul lui 

trebuie sa asteptam “minuni” Vlad este un copil vesel, mai mereu cu zambetul pe buze 

(poate acolo in lumea lui toate sunt bune si frumoase) si ne inveseleste fiecare zi. 

 

A inceput sa urmareasca obiectele in miscare pentru putin timp, ii place sa fie 

mereu in atentia noastra, sa fie plimbat si poate cel mai important lucru stie ca este iubit de  

toti cei care il cunosc. 


