
Bogdan Curelea este
un tânãr de 28 de ani, care
trece printr-o perioadã
foarte grea. Acesta a fost
diagnosticat cu cavernom
fronto parietal în partea
stângã a creierului, în ur-
ma apariþiei unei semi-
pareze pe partea dreaptã
a corpului. Cavernomul
este o malformaþie rarã de
ghemuri vasculare, mani-
festatã clinic cel mai
frecvent prin hemoragie,
crize epileptice, cefalee.
Pânã a ajunge pe patul
spitalului, Bogdan a lucrat
ca director de vânzãri la o
firmã de construcþii. 

„Am fost diagnosticat:
cavernom fronto parietal
în partea stângã a creie-
rului, în urma apariþiei unei
semi-pareze pe partea
dreaptã a corpului. Pânã
la ora actualã, persoanele
care sufereau de aceastã
boalã nu aveau ºanse
prea mari de supravieþui-
re, deoarece malformaþia,
denumitã cavernom, se
dezvoltã în apropierea
centrilor nervoºi ai creieru-
lui, iar intervenþia chirur-
gicalã este foarte dificilã.
Totul a pornit într-o searã
când m-am trezit cã nu
mai pot miºca degetele de

la piciorul drept ºi, la puþin
timp dupã, nu mi-am mai
putut miºca piciorul. Dupã
sãptãmâni întregi de plim-
bat prin spitale ºi de primit
tot felul de diagnostice,
gen hernie de disc ºi alte-
le, am ajuns la spitalul de
Neurologie ºi dupã ce am
efectuat un tomograf ºi un
RMN a sosit ºi diagnos-
ticul corect. Un cavernom
despre care nu au ºtiut sã-
mi spunã dacã a apãrut în
urma unui traumatism sau
îl am din naºtere. Mi s-a
spus cã semi-pareza se
declanºase din cauza
acestui cavernom apãrut
pe creier. Mi-am revenit
din semi-parezã, iar viaþa
a reintrat parþial în normal.
Unii medici mi-au spus sã
nu mã grãbesc dacã nu
mã mai deranjeazã, pen-
tru cã existã pacienþi care
trãiesc cu astfel de forma-
þiuni toatã viaþa fãrã sã le
creeze probleme majore.
Eu începusem sã mã simt
bine ºi sã fiu din ce în ce
mai optimist. Poate cã
eram unul dintre cei „noro-
coºi” care puteau trãi fãrã
probleme cu un cavernom
pe creier. ªi într-adevãr,
se pare cã nu sunt unul
dintre norocoºi! În urmã cu

o lunã ºi jumãtate coºma-
rul a reînceput. Caverno-
mul a sângerat fãcându-
mã sã-mi pierd cunoºtinþa,
controlul membrelor de pe
partea dreaptã ºi a dus la
declanºarea unor crize
Jacksoniene (spasme ale
muºchilor de la mâna ºi
piciorul drept). Mi-au spus
cã totuºi sunt un norocos,
pentru cã sângerarea a
fost minimã. De atunci
sunt în spital unde toþi me-
dicii mi-au spus cã acum
operaþia este o prioritate.
Este o prioritate pentru cã
acest cavernom poate
sângera din nou, iar riscu-
rile …”, a precizat Bogdan.

Lui Bogdan i s-a reco-
mandat sã se opereze în
þarã, dar riscul unei ope-
raþii de acest gen este de
70%. Mai precis, ori moare
ori rãmâne paralizat pe
partea dreaptã. În schimb,
o intervenþie chirurgicalã
la clinica Ini din Hanovra
ar avea un risc de 90%.
Însã costurile sunt mari:
60.000 de euro. În pre-
zent, Bogdan se aflã aca-
sã, la Craiova, unde ur-
meazã un tratament pen-
tru prevenirea unei hemo-
ragii. 
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Un tânãr se zbate între viaþã ºi moarte!

Pentru a supravieþui,
Bogdan are nevoie

de 60.000 euro
Pentru cei care cred cã pot ajuta cu donaþii oricât de

mici, care pot da informaþia mai departe la prieteni sau
companii care au posibilitatea sã îl sprijine afiºãm mai jos 7
conturi la BCR, Libra Bank ºi BRD.

• RO27 RNCB 0778 0763 1382 0001 (RON) BCR Craiova
• RO97 RNCB 0778 0763 1382 0002 (EUR) BCR Craiova
• RO82 BREL 0002 0003 2269 0100 (RON) Libra Bank Craiova
• RO98 BREL 0002 0003 2269 0200 (EUR) Libra Bank Craiova
• RO17 BREL 0002 0003 2269 0300 (USD) Libra Bank Craiova
• RO74 BRDE 170S V566 0118 1700 (RON) BRD Craiova
• RO58 BRDE 170S V566 0150 1700 (EUR) BRD Craiova

Amintim ºi douã numere de telefon unde se pot face donaþii.
Numerele sunt apelabile numai în Romtelecom. Ele pot fi
accesate de la posturile publice ºi de la utilizatori din afara þãrii.
Acestea sunt: 0900.900.000.10 euro/apel; 0900.900.002.3
euro/apel.


