
 
 

Povestea lui Alexandru Andrei 

 
Povestea noastra incepe din 04.11.2013 

cand s-a nascut minunea noastra. Eram fericiti 

fiindca stiam ca vom avea un copil sanatos (in 

urma analizelor, ecografiilor). 

In momentul nasterii am aflat ca are 

Sindromul Down. In acel moment lumea s-a oprit. 

In spital am ramas timp de o luna de zile, 

deoarece lui Alexandru i s-au administrat 

tratamente destul de complicate (transfuzii de 

sange, hipertensiune pulmonara, trombocitopenie). 

Intrebari, raspunsuri pe care nu le 

gaseam...; insa ne-am mobilizat si ne-am spus ca 

pentru copilul nostru vom merge pe drumuri 

inchise, vom descoperi cat mai multe, pentru o "interventie" cat mai eficace pentru el. Pentru ca 

Dumnezeul ne iubeste ne-a daruit acest copil special. 

Din fericire pana la aceasta varsta de 1 an si 10 luni, am intalnit persoane care ne-au sprijit 

moral, ne-au indrumat. De la varsta de doua luni am inceput drumul lung si anevoios cu terapii de 

recuperare.  

Am mers timp de un an de zile la diferite centre de stat pentru a face kinetoterapie, masaj, 

psihologie si logopedie. Am inceput sa lucram cu el si la domiciliu fiindca timpul unei sedinte la 

centru era foarte scurt. Pe langa toate aceste terapii, urmeaza si diferite tratamente pentru stimulare 

cerebrala destul de scumpe. 

La varsta de un an, am renuntat de a mai merge la recuperare, deoarece in urma unor analize 

de sange Alexandru a fost diagnosticat cu hipotirodie. A trebuit ca timp de o luna sa oprim 

recuperarea pentru a face investigatii cat mai amanuntite. 

Pana la acesta varsta, Alexandru, a inceput usor, usor sa mearga (desi nu corect), vorbeste pe 

limba lui. Testului Portage il situeaza la varsta de un an. 

In prezent o saptamana din viata lui Alexandru se imparte in sedinte de kinetoterapie, terapie 

ocupationala, inot si ergoterapie. Din pacate aceste terapii sunt costisitoare si deseori depasesc 

bugetul familiei, din acest motiv renuntam uneori la terapii. 

Aceasta este pe scurt povestea familiei mele, multumim din suflet celor ce ne sunt alaturi. 

 

Parintii lui Alex. 

Va imbratisam cu drag! 


