ОБЩИНА

Дарителската кампания
за Ивилина Димова от
Балчик продължава!

Ивилина Димова
Балчиклийката Ивилина Димова, която преди година отправи апел за набиране на средства за лечение в чужбина, е все по-близко до изцелението.
През последните 12 месеца е преминала множество изследвания, дадени са и различни мнения за
диагноза и лечение. Така или иначе, поставената
й преди повече от 16 години диагноза множествена склероза е отхвърлена, но липсата на адекватно лечение толкова дълго време продължава
да я държи прикована към инвалидната количка. В резултат на дарителската кампания, на
която откликнаха много съграждани и хора от
страната и чужбина, са набрани 32 хиляди лева.
Лекари от София и Русия са единни в последните
изследвания и изразяват мнение, че 44-годишната жена страда от оптиконевромиелит – труднолечимо заболяване, но с възможност да се намалят значително, и то само медикаментозно,
отрицателните последствия от болестта.
Университетската клиника по неврология в
Санкт Петербург (Русия) дава надежда, че Ивилина може да стъпи отново на крака. Сумата за
лечението е 60 хиляди лева. Медикаментът, който се предлага там, е утвърден, за разлика от
България, където все още се прилага експериментално лечение. Затова кампанията продължава
и достигането на нужната сума не изглежда
така невъзможно. Затова призивът на нейните
близки е всички да обединим усилия и помогнем
– Ивилина да бъде отново трудоспособен и пълноценен човек – за себе си, семейството и обществото ни. И да изпълни мечтата си – да види
Италия на живо.
- Здравей, Ивили- воречивите диагнози,
на! Измина една го- поставени в годините.
В тази клиника ми
дина от обявената
дарителска акция в направиха определетвоя подкрепа. Как- ни изследвания. Спово се случи през това р ед с п е ц и а л и с т и т е
там моето заболяване
време?
- Здравейте! През най-вероятно е оптитази една година пре- коневромиелит – трудтърпях редица изслед- но откриваемо заради
вания, някои от тях приликата си с други
доста тежки. След като неврологични заболяФондът за лечение в вания и доскоро нелечужбина ми отказа да чимо. Тази диагноза
осигури средствата за беше поставена найизследвания и опера- вече заради завишените
ция в Турция, ме на- референтни стойности
сочи отново към наша на определено антитяло
специализирана кли- в организма. Другото
ника под претекст, че предположение е, че
въпреки поставената заболяванията са две:
ми диагноза „съдова съдова малформация и
малформация”, трябва оптиконевромиелит.
- Има ли напредък
да премина през някои
неврологични изслед- в лечението ти и лъч
вания заради проти- надежда?

- Има възможност за
лечение. Свързах се с
руска клиника в Санкт
Петербург, с която водим кореспонденция
за уточняване на детайлите по приема и
лечението. Преди два
месеца се свързах с
тях, изпратих им цялата информация за
заболяването си. По
тяхно мнение възможно
е да се касае за двете
заболявания, но преди
това искат да направят
подробни изследвания
за доказване на диагнозите. Предлагат лечение за оптикомиелит
с лекарство, наречено
Мабтера. Резултатите в
Русия са удивителни. В
България с този препарат по Здравна каса се
лекува само ревматоиден артрит (автоимунно заболяване) и дава
добри резултати.
Колкото до съдовата
малформация - трябва да се направи нова
селективна спинална
ангиография, защото
тази, която са ми направили в България, е
незадоволителна. Не са
обходени всички кръвоносни пътища, за да
бъде отхвърлена диагнозата.
След всичко, което
ми казаха от клиниката
в Санкт Петербург, вече
виждам лъч светлина в
тунела.
- Как запълваш ежедневието си?
- Моето ежедневие е
едно и също. В последно време съм се съсредоточила в търсене на
изход от състоянието,
в което се намирам.
Постоянно ровя в интернет за клиники, експериментални лечения
и рехабилитации, които биха ми помогнали
да се възстановя и да
стана от инвалидната
количка. Хубавото е, че
от една година насам
не съм се влошавала.
Но не мога да ходя!
Другото ми удоволствие е да гледам през
прозореца цъфналите
кокичета в градината.
Много бих искала да
видя морето, надявам
се и това да стане скоро.
- Кога очакваш да
стартираш лечение?
Бъди конкретна.
- Това много зависи
от скоростта, с която
се набират средствата.
За моя радост първоначалната сума, която ще
ми позволи да започна
лечението, е 60 000 лв.
Вече половината са събрани и се надявам до
средата на месец май
с помощта на добри и
състрадателни хора да

съберем и останалата
част. Уговорката ми с
клиниката е за средата
на май.
- Колко средства са
нужни още и за какво
точно?
- Сумата за първата
фаза на лечение е 60
000 лв. Това е сумата за
курса с лекарството без
престоя в болницата,
изследванията и пътя
до там. Събрани са 32
000 лв. Предполагам,
че необходимата сума
ще е общо около 80
000 лв.
- Твоят апел към
хората с милосърдни
сърца?
- Благодарна съм на
всеки един човек, който
е отделил и ще отдели
от малкото, което има,
за да ми помогне в борбата със заболяването!
Моля, всички хора
с огромни сърца да
пуснат по един ДМС
или да дарят по своя
преценка по сметките, които са обявени,
за да може по-бързо да
приключи кошмарът,
в който живея!
Има надежда нещата да се случат и аз
съм убедена, че с общи
усилия ще успеем!
Благодаря Ви!
—
ДАРИТЕЛСКА
КАМПАНИЯ
DMS IVI – Ивилина
Димова
Ивилина Димова е
на 44 год., от Балчик.
Преди 16 години и е
по ставена диагноза
„Множествена склероза”, която през 2014
год. се оказва неправилна. След парализа
на долните крайници
започват нови изследвания, които показват,
че се касае за съдова
малформация в гръбначния стълб.
Как да дарите? Изпратете дарителски
SMS с текст на латиница DMS IVI на номер
17 777 (за абонати на
Telenor, VIVACOM и
Mtel)
—
ДАРИТЕЛСКА
СМЕТКА в УниКредит Булбанк
IBAN BG58 UNCR
7000 1522 4887 16
валута BGN клон
312
BIC: UNCRBGSF
Ивилина Пенчева
Димова
—
Набират се средства
за пътуването и престоя в Русия.
П о веч е и н ф о рма ция на телефон: 089
238 3010; paypal ivi.
mileva@gmail.com; 10,
Ивилина Пенчева Димова
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Каледоскоп на събитията
през миналата седмица: 1-ви
март - Празник на Баба Марта
и Деня на самодееца

Д-р Маргарита Калинова, Марияна Стамова, Мария Горчева, Софка
Димитрова /баба Марта/ и Димка Малева откриват съвместното
тържество на Клуб „Хинап“ и Дружеството на диабетиците от
Община Балчик.
Фото: Людмила ПЕТРОВА
от
МБАЛ
Балчик,
осноА това е толкова хубаво!
В последния ден на
месец февруари Клуб вател на Дружеството на Самата авторка беше
„Хинап”- на хората с ув- диабетно болните хора в сред нас.
Проведена бе интересреждения, имаше голямо Община Балчик. Мили
събиране с Дружеството думи за поздрав отправи на викторина на здравона диабетно болните хора и председателят на също- словна тема. Целта бе
в Община Балчик. Тър- то дружество – Марияна членовете да се запознаят със здравословните
жеството бе открито от Стамова.
По случай Баба Марта изисквания, според заДимка Малева, председател на клуб „Хинап” и сръчните ръце на чле- боляването им. Ввсеки
Марияна Стамова, пред- новете на клуб „Хинап” първи правилен отговор
седател на Дружеството направиха традицион- бе награден.
ни мартеници - Пижо
По време на тържена диабетно болните.
Както винаги, Димка и Пенда. За първи път ството изненада бе позМалева бе подготвила срещнах таково разноо- дравът на Поля Сивкоинтересна за всички про- бразие. Бях впечатлена от ва, чийто дядо /Тодор
грама. Още при входа начина, по който хората Ангелов/ е член на клуб
почитат, пазят и развиват „Хинап”. Тя изпя две

Димка Малева получава „свитък изненади“ от Магдалена Върбанова
и Иванка Томова от НЧ „Паисий Хилендарски 1870“ Балчик.
Фото: Людмила ПЕТРОВА
гостите бяха посрещнати
с кулинарна изложба.
Клуб „Хинап” и Дружеството на диабетиците
подготвиха тази изложба
в чест на Баба Марта.
По-късно бяха отличени
от журито девет жени.
Три първи награди получиха Дора Трифонова,
Ирина Братоева и Лямие Абилова. Три втори
награди бяха връчени
на Нели Арабаджиева,
Иванка Игнатова и Галя
Антоновна. Три трети награди – на Спаска Димитрова, Тодорка Станчева
и Йорданка Димитрова.
Награда за оригиналност получи Димка Малева за своите кофе-бонбонки. Награди за собствено производство на
вино, ракия и консерви
получиха Радка Дучева,
Димитрина Стоянова.
Да не говорят този ден
за болести, а да се усмихват повече – пожела
на всички празнуващи
д-р Маргарита Калинова

народните традиции.
За Баба Марта и нейното значение говори
много интересно Мария
Горчева: „ Обичаите и
празниците са израз на
духовното богатство на
българите. Някои от тях
са напълно непознати на
съседните народи. Такъв
много самобитен празник е Баба Марта. Кой
друг народ е дал името
на жена на един от месеците? Може би само
българите?” – подчерта
в словото си Мария Горчева.
Самодейните колективи при клуб „Хинап”
– „Бяло цвете” и „Неспокойни вълни” поздравиха присъстващите
с музикална програма
от няколко песни. Не
знаех за това, че едната от песните, винаги
изпълнявана от състава
„Неспокойни вълни”,
е написана от местен
автор – Цонка Сивкова.

песни, а ние споделяме
радостта ѝ, че е едно от
десетте талантливи деца,
номинирани от фондация „Бербатов”.
Баба Марта (Софка
Димитрова) накичи с
мартенички всички присъстващи.
Магдалена Върбанова
и Иванка Томова от читалищната библиотека
на НЧ „Паисий Хилендарски 1870” Балчик ни
поднесоха, изработен от
тях, свитък със здравословни съвети и стихове.
Мария Гудева представи стихосбирката на
майка си, Димка Гудева
и подари по една книга
на клубовете, а Пенка
Димитрова зарадва всички с ново стихотворение.
Мисля, че хората се
върнаха с радостно сърце и топли чувства от
това съвместно отбелязване на първия мартенски празник.
Людмила ПЕТРОВА

