Buna ziua, numele meu este Teodora Maria UTA, m-am nascut pe 27.05.2014, in ziua in care mama
mea implinea 33 ani (am fost cadoul mamei). Parintii mei – Robert si Cristina Uta, precum si fratiorul meu
mai mare - Alexandru Uta, au fost tare fericiti de venirea mea pe lume.

Dupa o sarcina monitorizata si fara probleme a urmat nasterea unde s-a constatat ca am un nod pe
cordonul ombilical. Greutatea mea la nastere a fost de 3750. Am primit nota 7 la nastere deoarece eram foarte
rosie si nu am plans imediat.
Dupa cateva ore parintii mei au fost informati ca sunt niste probleme si ca sunt necesare niste
investigatii. Am fost transferata la terapie intensiva iar zilele ce au urmat au fost foarte grele pentru mama

mea care nu avea voie sa ma vada decat de doua ori pe zi, iar in brate a putut sa ma tina abia dupa o
saptamana.
Dupa 1 luna am revenit la control in Spitalul Polizu si se parea ca problemele de la nastere erau
trecute.
Pana la varsta de 6 luni – speram ca problemele de la nastere sa fi ramas doar amintiri neplacute si
dureroase pentru parintii mei .
Cand ceilalti copii deja se puteau bucura de miscare, echilibru si ”tentatia” mersului, tinut de obiecte,
parintii au observat ca eu nu reusesc sa fac aceste lucruri si de atunci au inceput drumurile catre doctori,
spitale si centre speciale de neurologie pediatrica.
Dupa efectuarea RMN-ului si a EEG-ului, intr-un final parintii au aflat ca datorita lipsei de oxigen la
nastere, diagnosticul dat de doctorii specialisti in neurologie pediatrica de la Spitalul Gomoiu a fost de
tripareza spastica .
La recomandarea dr. neurolog am inceput imediat kinetoterapia in diverse cente de stat cat si in privat.
Datorita resurselor financiare foarte mici in comparatie cu tarifele abonamentelor pentru diversele activitati de
recuperare, parintii au cautat cat mai multe centre de recuperare care sa fie gratuite.
Dupa o perioada, parintii au considerat ca trebuie sa fac mai multa terapie, asa am inceput sa fac pe
langa kinetoterapie si hidrokinetoterapie, fizioterapie, terapie ocupationala si reflexoterapie.
Despre mine pot sa va transmit prin zambetul meu ca sunt o fetita foarte vesela, optimista si plina de
viata, cu vointa ca pot merge si pot invinge problemele de sanatate.
In timpul liber ramas, in afara orelor de recuperare imi place sa merg la plimbare cu mami, tati si Alex,
sa dau cum pot si eu din picioruse, imi place fotbalul (golul) datorita fratiorului meu, imi place in parc, sa ma
dau in leagan sau pe topogan, imi place foarte mult apa, imi plac copii, imi place sa ma joc cu papusile dar si
cu masinutele lui Alex, imi place muzica.
Acum la varsta de 2ani, pot sa stau in fund dar nu pentru mult timp, pot sa-mi tin echilibrul pe un

scaunel, ma rostogolesc,
pot sa folosesc manuta stanga la un potential de 20% fata de mana dreapta si reusesc sa ma tarasc singurica
prin casa; inca nu merg nici deabuselea, dar prin efortul comun atat al parintilor cat si al celor care ma ajuta
(cadre medicale si eventual sponsori) sa pot face progrese mai mari.
Desi nu-mi folosesc bine manuta stanga asta nu ma impiedica sa mananc singurica si sa-mi tin cana de
apa/lapte. Am uitat sa spun ca sunt pasionata de laptop, tableta si telefon; ador sa vorbesc la telefon cu bunicii
si cu tati.

Parintii s-ar dori sa mearga si sa faca orice este posibil pentru recupararea mea dar pentru asta din
pacate trebuiesc foarte multi bani, de aceea am apelat la Asocitia Umanitara Sf .Stefan. Aceasta a fost singura
asociatie care ne-a dat un raspuns afirmativ de acceptare, iar cu ajutorul sprijinului oferit de asociatie am
beneficiat de sedinte gratuite de kinetoterapie si logopedie care m-au ajutat foarte mult in recuperare.
De ziua copiilor 01.06.2016 m-am bucurat alaturi de ceilalti copii din cadrul Asociatiei Umanitare
Sfantul Stefan in parcul IOR – Titan, unde ne-am distrat, am mancat dulciuri – prajituri si ne-am cunoscut mai
bine, astfel parintii au avut si ei ocazia sa se cunoasca sa-si spuna fiecare cu ce probleme se confrunta si poate
de la fiecare sa invatam lucruri noi .
Multumim tuturor celor care s-au implicat sa ma ajute atat pe mine cat si pe ceilalti copii din cadrul
Asociatie Umanitare Sf.Stefan.
Multumim tuturor celor care ne-au completat formularul F230 (de redirectionare a 2% din impozitul
pe venit).

