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Słuchacze pomóżcie, potrzebne pieniądze na operację dla
małego Mikołaja
Mikołaj jeszcze się nie narodził, ale już wkrótce, aby żyć - musi przejść kosztowną operację. Ma
poważną wadę serca. Na zabieg, który musi być wykonany zaraz po porodzie, potrzeba ponad
330 tys. zł. Poród planowany jest między 18 a 22 października. Rodzice, Marta i Maciej
Marczakowie z Opola, apelują o pomoc.
"Zadawaliśmy sobie pytanie - dlaczego to my? Przecież u nas w rodzinie nie ma wrodzonych wad
serca. Po wyjściu z gabinetu w głowie ciągle słyszałam słowa lekarza. Nie potrafiłam powstrzymać
łez, chociaż starałam się być silna, żeby nasza córeczka nie widziała, jak płaczę – przecież to był
Dzień Dziecka" – pisze mama Mikołaja, wspominając dzień, w którym dowiedziała się, że Mikołaj
ma podejrzenie złożonej wady serca. Wadę potwierdziły kolejne badania...<br /> <br /> Nadzieję
przyniósł światowej sławy kardiochirurg, profesor Edward Malec. Po analizie dotychczasowych
wyników zgodził się zakwalifikować dziecko na operację w niemieckiej klinice w Munster. Dla
rodziców koszt przedsięwzięcia to astronomiczna kwota, a czasu jest mało...<br /> <br />
"Proszę pomóżcie nam uratować naszego synka. Wierzymy, że dzięki waszej pomocy, uda się
zebrać całą kwotę i uratować życie Mikołaja” – pisze żona opolskiego strażaka. <br /> <br />
<span style="font-weight: bold;">Jak można pomóc?<br /> </span> <ul> <li> <p>Pieniądze
na operację dla Mikołaja można wpłacać przez Fundację na rzecz dzieci z wadami serca Cor
Infantis – <span style="font-weight: bold;"><a
href="http://www.corinfantis.org/podopieczni/56-pilna-pomoc/654-mikolaj-marczak]"
target="_blank" rel="">zobacz więcej informacji</a></span>.</p></li> </ul> <ul> <li>
<p>Pomóc można także przez portal <span style="font-weight: bold;"><a
href="https://www.siepomaga.pl/serce-mikolaja" target="_blank" rel="">siepomaga.pl
</a></span></p></li> </ul> <ul> <li> <p>Pomoc można także wysyłając<span
style="font-weight: bold;"> </span>SMS o treści S7085 na numer 72365. </p></li> </ul>
<p><br /> </p> <p>Więcej informacji na fanpage'u: <a
href="http://www.facebook.com/Serduszko-Miko%C5%82aja-potrzebuje-pilnej-pomocy-Uratuj-je-8
64017653766632/" target="_blank" title="Przejdź na fanpage"><span style="font-weight:
bold;">www.facebook.com/Serduszko-Miko%C5%82aja-potrzebuje-pilnej-pomocy-Uratuj-je-86401
7653766632/ <br /> </span></a></p> <p><a
href="http://www.facebook.com/Serduszko-Miko%C5%82aja-potrzebuje-pilnej-pomocy-Uratuj-je-8
64017653766632/" target="_blank" title="Przejdź na fanpage"><span style="font-weight:
bold;"><img class="image borderefx1 fit" style=" width:100%; clear:both; margin:10px 0 10px
0;" src="http://radio.opole.pl/public/info/2017/211347/2017-09-12_1505213064.jpg"
alt="Słuchacze pomóżcie, potrzebne pieniądze na operację dla małego Mikołaja [fot. archiwum
rodziny]" title="Słuchacze pomóżcie, potrzebne pieniądze na operację dla małego Mikołaja [fot.
archiwum rodziny]" /><br /> </span></a></p> <p><br /> <a
href="http://www.facebook.com/Serduszko-Miko%C5%82aja-potrzebuje-pilnej-pomocy-Uratuj-je-8

64017653766632/" target="_blank" title="Przejdź na fanpage"><span style="font-weight:
bold;"></span></a></p>

