Buna ziua, numele meu este Iulia si sunt mama a doi baietei
bolnavi, Catalin si Mihaita.
Cu primul copil, Catalin, sarcina a evoluat bine, a fost nascut la
termen, la sase luni a stat in sezut, a inceput sa rosteasca primele
cuvinte, la un an si doua luni a facut primii pasi, totul indica ca
este un copil normal. Pe la varsta de 3 ani am inceput sa vedem
unele schimbari de comportament, nu lega propozitii, era agitat
in timpul noptii, lucru care ne-a dat de gandit si am inceput
investigatiile. Am mers la mai multi medici cerand pareri si
fiecare dintre ei au pus un alt diagnostic (tulburare psihica
predominanta de limbaj, ADHD, etc). Abia la varsta de 4 ani i-a
fost pus diagnosticul de autism. De la varsta de 3 ani am urmat
tratament medicamentos, logopedie, gradinita speciala, terapia
ABA, fara prea mari rezultate. In prezent este la o scoala speciala,
continua terapia si are 11 ani.

Acum 4 ani ne-am hotarat sa-i mai facem un fratior. Sarcina
a fost supravegheata indeaproape sperand sa aducem pe lume
un copil sanatos. Toate analizele indicau asta, a fost nascut la
termen prin cezariana. La nastere a primit nota 8 din cauza
unei mici deficiente respiratorii, dupa spusele medicilor. A
doua zi medicii mi-au comunicat ca are o infectie la plamani
si nu-l pot alapta, insa dupa 3 zile ne-au spus ca nu mai pot
face nimic pentrut el, ca i-ar fi fost afectata si inima si nu mai
raspunde la tratament. A fost transportat pe propria rasundere
la un alt spital (Marie Curie), a fost conectat la o butelie
speciala care il ajuta sa respire. I s-a facut o ecografie si s-a
constatat ca inima ar fi problema si nu plamanii. Fiind vorba
de o malformatie la inima, singura sansa era o operatie in strainatate, dar nu aveam nici o
garantie ca va rezista pe timpul transportului. A ajuns cu bine, a fost operat la 7 zile de la nastere

in Germania...recuperarea a
nici un tratament si pana la
am bucurat de el, fiind un
si plin de viata - vorbea,
mai asteptam ca s-ar mai

fost rapida, nu a avut de urmat
varsta de un 1 an si 4 luni necopil energic, foarte inteligent
numara pana la cifra 5 si nu ne
putea intampla ceva rau.

Abia
acum
incepe
cosmarul vietii noastre. Pe 1
iunie 2011, a facut febra
urmata de convulsie. Am
ajuns cu el la spital in cel mai
scurt timp, unde i s-a facut o
tomografie
computerizata.
Aceasta nu prezenta nici o
modificare. Din aceasta cauza
am decis sa internam copilul
la spitalul Marie Curie, acolo
am aflat ca de fapt febra a fost
cauza convulsiei. Am facut
mai multe analize deoarece
febra si convulsiile persistau,
insa nici de aceasta data nu sa aflat cauza. A fost internat la terapie intensiva si indus in coma, timp de 11 zile.
Medicii au banuit ca ar putea fi encefalita virala si i-au administrat tratament
corespunzator abia dupa 4 zile de la internare, insa se pare ca asta nu a fost suficient. Baietelul
meu a ramas cu sechele - tetrapareza spastica, tulburari de deglutitie, epilepsie simptomatica si
regres psihic profund, fiind in stare vegetativa. A
urmat recuperarea, kinetoterapie, presopunctura,
acupunctura, insa rezultatele nu au fost pe masura
asteptarii noastre, evolutia fiind lenta. In prezent
are 3 ani si 5 luni, insa nu sta in sezut, nu isi tine
capul, a fost hranit timp de 10 luni cu ajutorul unei
sonde nazo-gastrice, nu vorbeste si mai mult de atat
nu scapam de crizele epileptice care nu-i permit sa
evolueze, in ciuda faptului ca am incercat aproape
orice tratament adus chiar si din afara. Aceasta este
pe scurt povestea familiei mele, multumim din
suflet celor ce ne sunt alaturi.

