1%

PODATKU TO LEPSZE ŻYCIE DLA CHOREJ
NA MUKOWISCYDOZĘ JULII

Kontakt
marta@majstruk.pl
Tel. 508 106 807
Więcej informacji na
www.julia.majstruk.pl

Zwracamy się z prośba o pomoc o lepsze i dłuższe
życie dla naszej córeczki Julii chorej na
mukowiscydozę. Jest to nieuleczalna choroba
genetyczna, która powoduje powstawanie zmian w
obrębie układu oddechowego i pokarmowego.
Leczenie jest bardzo kosztowne. Wydatki na leki
i sprzęt rehabilitacyjny znacząco przekraczają
nasze możliwości finansowe.
Testy genetyczne nad mukowiscydozą trwają
i mamy nadzieję, że za jakiś czas pojawi się szansa
na wyleczenie Julki. Teraz jednak wszystko co
możemy zrobić to przy pomocy leków
i rehabilitacji nie dopuścić aby choroba niszczyła
organizm naszej córeczki.
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Dlatego prosimy, przekaż Julii 1% swojego podatku na subkonto
Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO.
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