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Szanowni Państwo, Przyjaciele Dzieci, 

słyszeliście pewnie o takich, którzy rzeczy niemożliwe robią od ręki, ale i cuda zdołają czynić, 

choć zabiera im to odrobinę więcej czasu? Takimi właśnie przyszło być i nam, gdy dowiedzieliśmy się  

o chorobie naszego malutkiego synka Patrysia. Wierzymy w naszą wspólną przyszłość,  

jednak potrzebujemy do tego garnka ze złotem. Z Waszym wsparciem możemy ruszyć na koniec tęczy 

i sprawić, że Patryś będzie mógł cieszyć się zdrowiem. 

Pierwsze dni po narodzinach naszego synka przyniosły nieopisaną radość. Niestety, po kilkunastu 

dniach pojawiły się problemy. Po kilku tygodniach antybiotykoterapii oraz przeprowadzeniu badań 

genetycznych wybrzmiała najstraszniejsza z diagnoz – Patryk choruje na SMA (rdzeniowy zanik mięśni 

typu 1). Najostrzejszą postać tej choroby. Umierają neurony odpowiedzialne za pracę mięśni 

 – stopniowo zanika możliwość jedzenia, wykonywania ruchu, oddychania… 

Patryś walczy niezwykle dzielnie, więc do walki stanęliśmy również i my. Nasz synek korzysta z jedynego 

refundowanego w Polsce leku, który spowalnia i hamuje postępy choroby, i dzięki któremu Patryś  

może jeszcze żyć. Lek Nusirensen podawany jest do rdzenia kręgowego co 4 miesiące, ale nie na każdego 

działa tak samo. Patryś w trakcie leczenia przestał samodzielnie jeść i do teraz karmiony jest przez sondę 

nosowo-żołądkową. 

Nie tracimy jednak nadziei! Daje ją nam lek, który wynaleziono w USA. Dzięki preparatowi Zolgensma 

możliwe stałoby się nie tylko zahamowanie choroby, ale dostarczenia wraz z nim kopii genu,  

którego brakuje Patrykowi, pozwoliłaby na wznowienie produkcji białka niezbędnego do pracy mięśni. 

Powiedzieć jednak, że koszt terapii przekracza nasze możliwości finansowe, to nie powiedzieć nic. 

By móc z niej skorzystać, trzeba dysponować kwotą ponad 2 milionów dolarów  

czyli prawie 9 milionów złotych.  

Sami nie mamy szans, z Waszym wsparciem jesteśmy jednak pewni, że się uda. 

Po nieco ponad 2 miesiącach zbiórki udało nam się zgromadzić ponad 3,9 miliona złotych,  

co stanowi ok. 43% potrzebnej kwoty.  

Czasu nie ma zbyt wiele, ale wierzymy, że ludzi dobrej woli nie brakuje.  

Nasza zbiórka odbywa się za pośrednictwem Fundacji Siepomaga i jest dostępna zarówno bezpośrednio 

na stronie internetowej organizacji pod adresem:  

www.siepomaga.pl/patrys/ 

jak również możliwe jest przekazanie środków bezpośrednio na konto bankowe Fundacji 

numer: 89 2490 0005 0000 4530 6240 7892, koniecznie z informacją w tytule przelewu: 

21000 Patryk Radwański darowizna. 

Czasu nie ma zbyt wiele. Bądźcie z nami. Pomóżcie Patrysiowi! 

Dziękujemy, Rodzice PatRysia. 
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