Povestea noastr` a \nceput acum [ase ani,
când \n sfâr[it testul de sarcin` m` anun]a
c` visul meu a devenit realitate: urma s` fiu
mam`! Nu mi-am dorit niciodat` nimic cu
atâta ner`bdare [i putere.

Lupt pentru speranta!
˘
´
Pe 21 mai 2007, diminea]a,
se n`[tea Davis. Numele lui \nseamn` realizarea VISULUI
meu. Era a[a cum mi l-am imaginat nou` luni: blondu], cu ochi
alba[tri, minunat... [i al meu. A
luat nota 10 [i nicio secund` nu
mi-am imaginat c` b`ie]elul meu
perfect va suferi, [i \nc` mult.
La 7 luni, \n prima zi din primul nostru Cr`ciun \mpreun`,
Davis a intrat \ntr-o convulsie
cumplit`. Nu am crezut c` va
sc`pa cu via]`. Ne-am petrecut
Cr`ciunul \n spital [i, dup` ceva investiga]ii, am plecat lini[-
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ti]i c` a fost o criz` ce nu avea
s` se mai repete. Dar nu a fost
a[a. Dup` alte [ase luni, a urmat
a doua criz`, apoi a treia [i diagnosticul de epilepsie a c`zut ca
un fulger \n via]a noastr` perfect`. Am \nceput tratamentul
cu un anticonvulsivant.
Am fost mereu sincer` cu fiul meu [i mereu i-am vorbit [i
explicat ca unui adult. Când am
\nceput tratamentul, nu avea
nici doi ani. L-am luat \n bra]e
[i i-am explicat c` din acea clip`
va trebui s` ia acel siropel ca s`
tr`iasc`, ca s` nu \l mai doar` ca-

pul [i ca s` fim bine. Plângeam
[i \i explicam de ce eu, mama
lui, \i d`deam un sirop cu un \ntreg [ir de reac]ii adverse.
Davis a crescut. La fel [i
num`rul crizelor, la fel [i num`rul medicamentelor. Tot mai
ad`ugam câte unul, poate acesta va face minuni. |n tot acest
timp, am \ncercat s` \i ofer o
via]` cât mai normal`. A mers la
gr`dini]` de la doi ani, a f`cut
\not de la opt luni, a mers \n vacan]e chiar dac` [tiam ce risc
\mi asum, iar pe lista obiectivelor „turistice“, \n alegerea destina]iei, important era s` existe [i
un spital aproape de hotel.
Perioada \ntre patru [i cinci
ani a fost cea mai grea. Avea
zile \n care f`cea [i dou` crize.
Lista anticonvulsivantelor din
România se sfâr[ise [i nimic nu
ne mai ajuta.
Doamna doctor Raluca Teleanu, medicul neurolog care
ne-a fost al`turi \n toat` aceast`
perioad`, refuza s` se dea \nfrânt` [i c`uta solu]ii pentru el.
Dar nici dânsa nu le mai g`sea.

|ncercase tot ce era omene[te
posibil, \ns` a refuzat s` renun]e [i ne-a sus]inut [i \ncurajat
mereu, de[i o vedeam speriat`.
Pe 30 ianuarie anul acesta,
pe fondul unei febre cu 40 de
grade, Davis a intrat \n status
epileptic, ca o com`. {ansele ca
el s` tr`iasc` \n continuare a[a
nu prea mai existau [i trebuia
f`cut ceva urgent.
Pe 26 martie, \n Spitalul
Necker din Paris, profesorul
Dulac ne d`dea sentin]a: Davis
are Sindrom Dravet, o form`
foarte rar` de epilepsie [i... incurabil`. Atunci a fost a doua
oar` când mi-am dorit s` mor.
Cum s` supravie]uie[ti unei asemenea ve[ti?
Am decis c` nu vreau s` [tiu
nimic atunci despre boala asta.
Voiam s` \mi duc copilul \n Disneyland, s` \l fac fericit, cel mai
fericit. Am luat leg`tura [i cu
tat`l lui, aflat \n Bucure[ti, [i
mi-a zis: „Ia-i tot ce vrea. |i
cump`r`m tot Disney dac` vrea,
numai s` fie fericit!“
Am tr`it trei zile unice. Davis era atât de fericit c` l-a \ntâlnit pe idolul lui, Mickey Mouse,
\ncât a f`cut dou` crize. Pentru
c` da, copiii cu Dravet nu au voie s` fie ferici]i.
Ziua \l plimbam prin parcul
de distrac]ii [i tr`iam un basm
unde totul ne transmitea c` Exist` Speran]` [i Magie. Noaptea
plângeam \n baie pân` la epuizare. Apoi, basmul s-a terminat
[i am revenit \n Bucure[ti. Trebuia s` \nfrunt realitatea [i s` decid ce voi face de aici \nainte.

{i, \ntr-o frac]iune de secund`, nu [tiu cum, am decis:
LUPT! Lupt cu o boal` incurabil`, despre care nu se [tiu multe, dar arma cu care lupt e mai
puternic` [i tot incurabil` – se
nume[te dragostea de mam`.
Mi-am f`cut curaj s` intru
pe internet s` aflu cât mai multe despre du[manul meu pe
via]`: Sindromul Dravet. Stupoare! Nu exista nici m`car o
fraz` \n limba român` care s`
con]in` numele Dravet. Atunci
am decis: fac un site, fac evenimente dedicate copiilor Dravet
[i, de acum \nainte, lumea trebuie s` [tie c` exist`m [i noi.
Primul pas a fost s` m` \nscriu pe un grup de suport din
str`in`tate pentru familiile cu
Dravet. Acolo m-a g`sit Teodora, o alt` mam` cu copil Dravet
din Bucure[ti. Am \nceput s`
vorbim din ce \n ce mai des. Am
descoperit c`, uneori, nici nu
trebuia s` vorbim, pentru c` ne
sim]eam una pe cealalt`.

Am pornit la drum \mpreun`. Ni s-a al`turat [i doamna
doctor neurolog Magda Sandu
[i a[a s-a n`scut Asocia]ia pentru Dravet [i alte Epilepsii Rare.
Am f`cut pentru prima dat` un
Maraton Dravet, a[a cum fac
toate ]`rile cu comunit`]i de familii Dravet. A ajuns s` se vorbeasc` despre Dravet \n pres`,
avem un site de care suntem
foarte mândre – www.dravet.
ro – cu informa]ii [i suport pentru familiile afectate. Sper`m ca
\n acest fel s` putem ajuta cât
mai mul]i p`rin]i care se afl`
\n aceea[i situa]ie, s` nu mai
treac` nimeni de unul singur
prin ceea ce am trecut noi.
Avem multe planuri [i le
vom \ndeplini pe rând. Avem
acas`, motiva]iile supreme: Davis [i Sânziana. Vrem ca ei s` fie

mândri de p`rin]ii lor, care au
declarat oficial Lupta \mpotriva
acestui Sindrom care \i chinuie.
{i [ti]i ceva? Exist` Speran]`!

TEXT: ADELA CHIRIC~, PRE{EDINTELE ASOCIA}IEI
PENTRU DRAVET {I ALTE EPILEPSII RARE

FAMILIE

povestea mea
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