
Sziasztok!  

Mint Azra szülei és családja végtelenül hálásak vagyunk Mindenkinek, ezt szavakban nem lehet 

kifejezni! Nagyon köszönjük, ezt a sok segítséget, az orovos ajánlásokat, terápiákat, alternativ 

terápiákat, kívánságokat, az imákat és természetesen a rengeteg megosztást! Nem gondoltuk volna, 

hogy ilyen nagy összefogás lesz. 

Nagyon sokat jelent számunkra, hogy ennyien gondoltok ránk! 

Mindig azt vallottam, hogy a szavaknak, gondolatoknak ereje van! És tudom, hogy ez nagyon sok erőt 

ad nekünk ezen a nehéz úton.  

Megtudtuk a teljes diagnózist, ami a központi idegrendszer nagyon ritka 4-es stádiumú agresszív 

daganata. A megnevezése nem Glioblastoma, hanem 

Atypusos teratoid/rhabdoid tumor (AT/RT). 

Választ kaptunk a lehetőségeinkre és 

nagyon pozitívak vagyunk, mert ügyesen és profin eltávolították a teljes daganatot, egy pici 

agytörzset beszűrődő rész bentmaradt, de bízunk benne, hogy eltudják távolítani kezelésekkel. Ezért 

kemoterápiás kezelés lesz a következő lépés Azrának. Valószínűleg kezelés előtt egy kisebb csövet 

fognak a daganathoz bevezetni, hogy célzottan is kaphassa a kemoterápiát. 

Jelenleg is a Debreceni Gyermekklinikán fekszünk. Találtak a liquorban (agyvíz) egy kis bacit, amire 

antibiotikumot kap. Jól reagál a kezelésre. Amint eltűnik a baci és nem jön közbe más, ami 

gyengítheti a szervezetét elkezdődhet a terápia. 

Mindenek ellenére is nagyon jó kedve van, sokat mosolyog és játszik. Mindenki kedves és segítőkész 

itt a Gyermekklinikán és azon vannak Ők is, hogy Azra meggyógyuljon. 

A hatalmas érdeklődés miatt szeretnénk megosztani veletek, a velünk történteket, Azra történetét. 

Ahogy időnk engedi írni fogunk.  

Sokan kérdeztétek, hogyan tudnátok hozzájárulni a gyógyulásához. Eddig mi sem tudtuk, de talán 

még most sem tudjuk pontosan mi vár ránk... Ezért, aki anyagi segítséget szeretne nyújtani 

elfogadjuk és hálásan köszönjük mindenkinek!!  

Sajnos rengeteg kiadás és utazási költség van és vár még ránk, illetve még pontosan nem tudjuk 

milyen kezelés jöhet a jövőben a kemoterápia után, de minden tőlünk telhetőt megteszünk mi is, 

hogy megteremtsük amire szüksége van, de nem tudjuk, hogy feltudjuk e venni az ütemet a 

kiadásokkal...  

Az Azra számára összegyűlt adományból, míg nem kaphat kemoterápián kívül más kezelést, addig 

ebből a befolyt összegből szeretnénk biztosítani számára az alternatív gyógymódokat a kezelések 

mellé, hogy csökkenthessük a mellékhatásokat (pl. CBD, ASEA, Varga gyógygomba).  

Aki szeretné támogatni Azrát a gyógyulásában ezen a számlaszámon keresztül tud segíteni.  
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Közlemény: Adomány Azrának  

Szívből köszönünk mindent! 

És kérünk titeket továbbra is küldjétek az energiát és imádkozzatok Azráért!  

 

  

 


