Да помогнем на дъщеричката на отец Христо Червенски
Написано от о. Зоран Мамучевски
Понеделник, 19 Юни 2017 10:30

„Колеги и приятели,
детето на наш колега – отец Христо Червенски, студент в Православния богословски
факултет се нуждае от помощ:

„Преди една година ходихме на преглед в Горна баня, където професор й следеше
състоянието на краката – разказа майката Елица Червенска. - Той беше категоричен, че
трябва непременно да се направи операция на сухожилията. Ходихме на преглед и в
Австрия. Приятелско семейство от Габрово ни свърза с тамошен специалист. В България
ни бяха поизплашили, че гръбнакът й ще се изкриви, ако не се предприеме нищо.
Предлаганата операция беше доста тежка – смяна на сухожилията отпред и отзад, а
процентът на успеваемост на операцията – доста по- малък. В Германия прогнозата е от
почти 60%, че ще се възстанови, а у нас повечето прогнози бяха, че ще остане инвалид за
цял живот. Затова ние поискахме да потърсим и второ мнение. Затова се свързахме с
професор от Германия, който ни направи преглед в Австрия, където ходи на консултации
два пъти в годината, а иначе работи в клиника в Нюрнберг. Разходите ни до Австрия са
по-малко отколкото до Германия. След направения обстоен преглед на детето той каза,
че трябва да се направи операция до една година, защото след това ще започнат болки в
краката и детето няма да може да ходи. Крачетата й започнаха да отичат в колената и
глезените. Професорът от Германия дава доста добри надежди за операцията, която ще
направи. Той смята да скъсява сухожилия, а не да ги разменя. Операцията е на стойност
22 400 евро. Ние още нямаме конкретна дата, защото в болницата, в която ще бъде
извършена операцията, искат да се преведе сумата 14 дни предварително. Нямаме
възможност да съберем тази сума, в която е включена операцията и престоя на детето в
болницата. То ще трябва да носи и шини на двата си крака. Едните са за през нощта, а
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другите – за през деня. Нужни са и ортопедични обувки, изработени в самата болница.
Двете шини са 3000 евро, а обувките – 400 евро. След това ще предстоят рехабилитация
в България, както и раздвижване."

Това са данните за превод на дарителската сметка на Преслава Христова Червенска:

Първа Инвестиционна Банка Ад
IBAN:BG17FINV91501317000248

Благодаря на всички, които биха помогнали за събиране на средствата за операцията
на дъщеря ни Преслава!{jcomments off}
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