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to pogodny 2,5 - letni chłopczyk z nowotworem
układu nerwowego tzw. nerwiakowłókniakowatością(NF1).
Stwierdzono u niego dużego nerwiakowłókniaka splotowatego,
który zajmuje lewą stronę gardła, śliniankę, węzły chłonne, tętnice
i żyły szyjne oraz kanał słuchowy. Guz jest nieoperacyjny ze względu
na ogromne ryzyko uszkodzenia żył, tętnic i nerwów. Jednak, nie można
pozostawić go bez leczenia, ponieważ może uszkodzić funkcje odpowiedzialne za mowę, oddychanie oraz przełykanie i rozerwać kanał słuchowy.
Remek już w tej chwili jest lewostronnie głuchy (guz zajął kanał słuchowy).
Ponadto, w przebiegu choroby u Remka rozwinęły się guzy nerwów
wzrokowych tzw. glejaki. Zaproponowano nam leczenie nierefundowanymi
inhibitorami przeciwnowotworowymi. Mają one zatrzymać rozwój guza i nie
dopuścić do upośledzenia funkcji oddychania i przełykania.
Remigiusz pozostaje pod opieką szeregu poradni secjalistycznych.
Od 3. miesiąca życia jest nieustannie rehabilitowany (prywatnie i na NFZ).
Głęboko wierzymy, że mimo, iż choroba Remka nie ma tak łagodnego
przebiegu na jaki liczyliśmy - łącząc siły - Remek będzie
w przyszłości samodzielnym dorosłym,
korzystającym z uroków życia.
Z wyrazami szacunku,
Rodzice Remigiusza

Wioletta i Radosław Zachwiejowie
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 Jak możemy pomóc?
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym “Kawałek Nieba”
31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
Tytułem:
2670 pomoc dla Remka Zachwieja
wpłaty zagraniczne:
PL 31109028350000000121731374
swift code: WBKPPLPP
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Kto może przekazać 1%?
Wszyscy wypełniający PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, czyli
płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, płatnicy
podatku liniowego, ryczałtowcy, osoby uzyskujące dochody
z rynków finansowych (giełda i inne) i z rynku nieruchomościami.
Jak przekazać 1%?
Wypełnij w zeznaniu PIT rubryki:
Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz
organizacji pożytku publicznego (OPP)
Numer KRS: 0000382243
Informacje uzupełniające:
Cel szczegółowy 1%

0000382243

2670 pomoc dla Remka Zachwieja

x

Losy Remka można śledzić na stronie: Remek Zachwieja - chłopiec z NF1
Zapraszamy do grupy na FB, na której odbywają się aukcje: Licytacje dla wojownika Remka Zachwieji!!!

