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O fetiță din Bihor suferă de leucemie, în ultima fază

Andrada are nevoie de ajutor
Andrada Fărcuța suferă de
leucemie, ultima fază. Fetița
este din satul Ateaș, comuna
Cefa, și a făcut tratamentul în Oradea. Acum, este
internată la Spitalul Louis Țurcanu din Timișoara,
iar singura ei șansă la viață
este haplo-transplantul, adică transplant de măduvă,
care se poate face la Spitalul
„Bambino Gesù” din Roma.
Andrada trebuie să plece de
urgență în Italia, totul ﬁind
contra timp.
Andrada este o fetiță veselă
și jucăușă. Ca orice copilaș,
până la vârsta de trei ani, s-a
bucurat de joacă și de dragostea părinților. Într-o zi, Andrada a făcut febră foarte mare.
La început, medicii au crezut
că este răcită, însă, pentru că
situația persista, în ﬁnal i s-a
făcut o hemogramă, ﬁind suspectă de leucemie. În urma
analizelor amănunțite și de
specialitate, pe 16 iunie 2015, a
fost diagnosticată cu leucemie
acută limfoblastică de tip B. În
cel mai scurt timp, a început
tratamentul cu citostatice în
Oradea. Din păcate, după a treia cură a făcut alergie. Pentru
a putea continua tratamentul,
mama ei a fost nevoită să cumpere un medicament extrem
de scump din Germania, Oncaspar. Cu acest medicament,
Andrada a intrat în remisie.
Fetița a plecat acasă, având un
tratament de întreținere. Din
păcate, totul a durat 6 luni.
Anul trecut, pe 16 decembrie,
micuța s-a simțit foarte rău,
avea dureri groaznice de cap,
iar în urma investigațiilor, i
s-a descoperit un hematom în
fundul ochilor, la ambii ochi.
Asta însemna pentru Andrada
recădere, măduva având 80%
celule canceroase. În acest
context, singura șansă la viață,
pe care Andrada o mai avea,
era transplantul de măduvă. A
început primul protocol high

Pentru micuța Andrada, singura șansă la viață este transplant de măduvă
risk la Oradea. În urma cistostaticelor, s-a simțit foarte rău,
încât nouă zile nu a mâncat
nimic, decât prin perfuzii. A
făcut două convulsii și a intrat
în comă indusă. În ﬁnal, i s-a
descoperit septicemie. În spital
a contactat o bacterie, a făcut
pneumonie și a stat în comă
alte cinci zile. După ce și-a
revenit, pe 12 februarie 2017,
a fost dusă la Spitalul „Louis
Țurcanu” din Timișoara, unde
a început un al doilea tratament. Acest tratament l-a ﬁnalizat pe 24 iunie, iar analizele
sunt foarte bune. În tot acest
timp, mama Andradei a sperat
că va găsi un donator compatibil pentru transplantul de măduvă.
Din păcate, acest lucru nu
s-a întâmplat. Pentru că ultima
șansă la viață pentru Andrada
este transplantul de măduvă,
mama ei va ﬁ donatoarea, ﬁind
compatibila 50%. Acest haplotransplant (între persoane
compatibile 50%) se va efectua
la Spitalul „Bambino Gesù”
din Roma. După haplo-transplant, Andrada și mama ei vor
trebui să stea în spital încă un
an de zile. Toate costurile care

vor rezulta pentru următorul
an de zile în spitalul din Roma
se ridică la 6.500 de euro, o
sumă peste puterile părinților.
Cazul micuței Andrada se
aﬂă în atenția Asociației umanitare ,,Misiunea Speranța
pentru România” din județul
Arad, care se ocupă de ajutorarea copiilor bolnavi de
cancer și leucemie pe zona de
vest a țării noastre. „Andrada
este prea mică și neajutorată,
pentru a putea lupta de una
singură cu această boală cumplită, de aceea are nevoie de
ajutorul nostru. Noi vom lupta
împreună cu Andrada și mama
ei, pentru ﬁecare secundă de
viață. Credem că și dvs. ne veți
ﬁ alături în această luptă cumplită, dramatică, pentru viața
Andradei!”, este mesajul transmis de Samuel Negoiescu, preşedintele Asociaţiei Umanitare
„Misiunea Speranţă pentru
România”.
Campania de strângere de
fonduri pentru Andrada poate ﬁ urmărită pe www.sperantapentruromania.ro, unde
donațiile se aﬁșează live, cu
numele donatorilor, sumele donate de ﬁecare și suma strânsă.

Donații se pot face în conturile
bancare deschise la BCR, Raiﬀeisen Bank și Banca Transilvania. Denumire: Asoc. Misiunea Speranța pentru România.
CUI: 26044485,
Banca Comercială Română:
RO 74 RNCB 001813 82799
00003 (lei); RO 04 RNCB
0018138279900002 (euro); cod
Swift: RNCBROBU, conturi
deschise la sucursala Chișineu
Criș (Arad).
Raiﬀeisen Bank: RO39
RZBR 0000 0600 1204 2338
(lei); RO24 RZBR 0000 0600
1218 9757 (euro); cod Swift:
RZBRROBU, conturi deschise la sucursala Chișineu Criș
(Arad).
Banca Transilvania: RO18BTRLRONCRT0365344401
(lei);
RO65BTRLEURCRT0365344401 (euro); cod
Swift: BTRLRO22, conturi
deschise la sucursala Chișineu
Criș (Arad). Trebuie speciﬁcat
pentru cine se face donația, iar
numele tuturor donatorilor vor
apărea pe pagina „Donatori”.
Detalii suplimentare se pot
aﬂa la telefon: 0749-402.098 şi
infosperanta@gmail.com
 Loredana IONAȘ

În weekend

Pompieri cu multă
treabă

Weekendul care tocmai s-a încheiat nu a
fost ușor pentru pompierii bihoreni. Aceștia
au intervenit la mai mute incendii, unde au
asanat un proiectil și au salvat un septuagenar orădean.
În intervalul 15 – 16 iulie, echipajele de
pompieri militari ale Detașamentului Salonta,
Detașamentului 1 Oradea și ale Gărzii Tinca
au acționat pentru stingerea a trei incendii produse la terenuri virane situate pe strada Avram
Iancu din Salonta, strada Făgetului din Oradea,
respectiv în localitatea Gurbediu, evenimente
soldate cu arderea vegetației uscate de pe terenurile afectate de ﬂăcări, pe o suprafață totală
de aproximativ 10 hectare.
Sâmbătă, 15 iulie, în jurul orei 08.20, ISU
„Crişana” a fost solicitat, prin intermediul numărului unic 112, să intervină pentru salvarea
unui septuagenar, domiciliat pe strada Iza din
Oradea. Utilizând accesoriile și echipamentele
din dotare, pompierii militari au pătruns în
apartament, asigurând accesul unui echipaj
medical la proprietarul locuinței, care era imobilizat la pat și prezenta probleme de sănătate.
Bărbatul, în vârstă de 76 de ani, a fost asistat
medical și transportat la spital.
În aceeași zi, echipajul pirotehnic al ISU
„Crişana” a fost solicitat să efectueze o operaţiune de asanare a muniţiei neexplodate, în
Hidișelu de Sus.
Proiectilul de calibru 76 milimetri, provenit
din cel de-al Doilea Război Mondial, a fost
descoperit de un cetăţean în timpul efectuării
unor lucrări de nivelare a terenului. Muniţia a
fost ridicată, transportată şi depozitată în condiţii de siguranţă de către specialiştii pirotehnicieni ai inspectoratului.
În cursul nopții de sâmbătă spre duminică, 16 iulie, în jurul orei 01.20, echipajele
Detașamentului 1 de Pompieri Oradea au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs
la o locuință situată pe strada Măcinului din
municipiu. Pompierii au localizat și lichidat
incendiul, limitând pagubele la un cuptor cu
microunde și o hotă. Cercetările au indicat că
evenimentul a fost generat de un scurtcircuit la
o priză defectă.
 R.C.

Patriarhia: Sinodul BOR se va întruni în 17 și 18 august

Cazul episcopului Huşilor
urmare din pagina 1
...la cercetarea şi judecarea unui ierarh, Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel, Preşedintele Sfântului Sinod, a
convocat Comisia pentru statut şi regulamente a Bisericii
Ortodoxe Române - în zilele
de 27 şi 28 iulie 2017 şi şedinţa de lucru a Sinodului Permanent - în zilele de 17 şi 18
august 2017”, potrivit sursei
citate. Reprezentanții Patriarhiei precizează că cercetările
disciplinare ale preoților nu
pot ﬁ făcute în perioada în care
este post. „Fixarea acestor date
ţine cont de prevederile statutare şi regulamentare care nu
permit cercetări disciplinare în
posturi, inclusiv postul Adormirii Maicii Domnului (1-14
august), precum şi de necesitatea unui cvorum de 2/3 din
membrii Sinodului Permanent
pentru validitatea şedinţelor de
lucru ale acestuia”, arată Patri-

arhia.
Până la luarea unei decizii de către Sfântul Sinod,
Episcopul Hușilor, Cornelui
Bârlădeanu poate sluji, potrivit reprezentanților Mitropoliei Moldovei și Bucovinei
(MMB). Săptămâna trecută
reprezentanţii Episcopiei Huşi
declarau că imaginile ar ﬁ, potrivit episcopului, trucate şi un
răspuns asemănător a venit şi
din partea avocatului Episcopului Corneliu Bârlădeanu.
„Clientul meu nu recunoaşte sub nicio formă imaginile
respective, susţine sută la sută
că sunt trucate, că probabil aşa
cum aţi văzut, eu nu le-am văzut foarte bine, sunt blurate şi
în acelaşi timp se vede că s-a
intervenit pe ele, deci clientul
nu se recunoaşte în ﬁlm şi a
negat tot timpul că ar ﬁ existat
ﬁlme cu el”, declara avocatul
Liviu Bran. Pe de altă parte,

însă, purtătorul de cuvânt al
Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, a declarat că după ce a
analizat imaginile cu doi bărbaţi întreţinând relaţii sexuale
apărute în spaţiul public, poate
conﬁrma că unul dintre aceştia
este Episcopul Huşilor.
În weekend, Mitropolia Moldovei a primit ﬁlmarea scandaloasă cu care ar ﬁ fost şantajat
episcopul de Huşi. Luni, 17 iulie, administraţia Mitropolitană a urmărit ﬁlmarea şi a făcut
o serie de declaraţii oﬁciale.
Potrivit pr. Marian Timofte,
vicar administrativ, purtător
de cuvânt al Mitropoliei, pe
ﬁlmarea de 18 minute apar doi
bărbaţi care au discuţii cu tentă sexuală şi al căror comportament nu este „compatibil cu
slujirea clericală la orice nivel
de slujire, de la episcop, preot
sau diacon”. Singurele aﬁrmaţii care s-ar distinge ar ﬁ legate

de un presupus cadou pe care
episcopul i l-ar ﬁ adus partenerului său dintr-o deplasare.
Conform purtătorului de cuvânt, unul dintre bărbaţii care
apar în imaginile respective
seamănă la chip şi voce cu episcopul Huşilor.
„Sunt lucruri urâte pe această înregistrare, în contradicţie
totală cu morala creştină. Unul
dintre personajele care apar
acolo - dacă expertiza va considera că sunt imagini reale, şi
nu truncate - pare a ﬁ episcopul
Huşilor. Pe celălalt personaj
nu-l cunosc, nu pare a ﬁ minor,
ci pare a ﬁ major. Vă asigur că
acest caz va ﬁ tratat cu maximă
responsibilitate şi nu va ﬁ nici
pe departe lăsat să aştepte. În
cel mai scurt timp se va lua o
decizie”, a declarat Timofte. 

Pompierii au stins mai multe incendii

Vă aşteptăm
şi în centru!

Anunţurile de publicitate pot ﬁ depuse şi
achitate şi la Punctul de preluare deschis
lângă Teatrul de Stat din Oradea, pe strada
Patrioţilor nr. 4, de luni până vineri, între
orele 9.00-18.00, şi duminica, între orele
16.00-18.00.

