
Paulina Trzajna   lat 7
Jest pogodną, wesołą, pełną życia dziewczynką, lubi rysować, rozwiązywać  różne zadania, grać w gry. 

Jak każde dziecko w jej wieku jest ciekawa świata i wszystkiego co ją otacza.  
W lipcu 2012 roku wykryto u niej nowotwór złośliwy kości udowej (osteosarcoma).

Po 5 miesięcznej wyczerpującej chemioterapii została poddana zabiegowi wycięcia guza z fragmentem kości udowej i wstawieniu endoprotezy "rosnącej "do 5 cm. 
P operacji przeszła jeszcze 15 bloków chemioterapii pooperacyjnej, zgodnie z protokołem leczenia.
Obecnie  nie porusza się samodzielnie - czeka ją  długotrwała  rehabilitacja wymagająca ogromnego wysiłku i zaangażowania rodziców, lekarzy i fizjoterapeutów. 
Aby zwyciężyć w walce o życie w tej ciężkiej chorobie Paulinka musi wzmacniać osłabiony chemioterapią organizm oraz poddać się intensywnej rehabilitacji.Aby zwyciężyć w walce o życie w tej ciężkiej chorobie Paulinka musi wzmacniać osłabiony chemioterapią organizm oraz poddać się intensywnej rehabilitacji.

Paulinka jest podopieczną  Fundacji  "Zdążyć z Pomocą" www.fundacja.dzieciom.pl

w ramach której może zgromadzić środki potrzebne na dalsze leczenie i rehabilitację

Każdy z nas może przyczynić się do powrotu Paulinki do zdrowia 
- jest duża  szansa - możemy "zdążyć z pomocą"

wystarczy: 
przekazać swój 1% podatku na subkonto Paulinki

wystarczy: 
przekazać swój 1% podatku na subkonto Paulinki

wpiszmy do PIT:
poz. 124   KRS 0000037904
poz. 125   wyliczona kwota 1%
poz. 126  19550 Trzajna Paulina
poz. 127   X

Wszystkim bardzo dziękujemy za  wsparcie
rodzice:   Edyta i Tomasz Trzajna

Jeśli chcesz możesz dokonać dodatkowej darowizny na konto:
Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
tytułem: 19550 - Trzajna Paulina - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Wszystkim bardzo dziękujemy za  wsparcie
rodzice:   Edyta i Tomasz Trzajna
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Każdy z nas może przyczynić się do powrotu Paulinki do jej  pełnego Zdrowia  jest 
duża  szansa możemy  "zdążyć z pomocą"
Każdy z nas może przyczynić się do powrotu Paulinki do jej  pełnego Zdrowia  jest 
duża  szansa możemy  "zdążyć z pomocą"
wystarczy: 
przekazać swój 1% podatku na subkonto Paulinki

wpiszmy do PIT:
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Wszystkim bardzo dziękujemy za  wsparcie
rodzice:   Edyta i Tomasz Trzajna

Jeśli chcesz możesz dokonać dodatkowej darowizny na konto:
Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
tytułem: 19550 - Trzajna Paulina - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Paulina Trzajna   lat 6
Jest pogodną wesołą pełną życia dziewczynką, lubi rysować, rozwiązywać zadania, grać w różne gry. 
Jak każde dziecko w jej wieku jest ciekawa Świata i wszystkiego co ją otacza.  

W lipcu 2012 roku wykryto u niej nowotwór złośliwy kości udowej (osteosarcoma).

Jest pogodną wesołą pełną życia dziewczynką, lubi rysować, rozwiązywać zadania, grać w różne gry. 
Jak każde dziecko w jej wieku jest ciekawa Świata i wszystkiego co ją otacza.  

W lipcu 2012 roku wykryto u niej nowotwór złośliwy kości udowej (osteosarcoma).
Po 5 miesięcznej wyczerpującej chemioterapii została poddana zabiegowi wycięcia guza z fragmentem kości udowej i wstawieniu endoprotezy. 
Nadal jest poddawana  kolejnym cyklom chemioterapii pooperacyjnej.
Obecnie  nie chodzi - czeka ją  długotrwała  rehabilitacja wymagająca ogromnego wysiłku i zaangażowania rodziców, lekarzy i fizjoterapeutów. 
Aby zwyciężyć w walce o życie w tej ciężkiej chorobie Paulinka musi  dodatkowo wzmacniać swój osłabiony i wyczerpany organizm.

Paulinka jest podopieczną     Fundacji   "Zdążyć z Pomocą" www.fundacja.dzieciom.pl

w ramach której może zgromadzić środki potrzebne na dalsze leczenie i rehabilitację
Paulinka jest podopieczną     Fundacji   "Zdążyć z Pomocą" www.fundacja.dzieciom.pl

w ramach której może zgromadzić środki potrzebne na dalsze leczenie i rehabilitację
Każdy z nas może przyczynić się do powrotu Paulinki do jej  pełnego Zdrowia  jest 
duża  szansa możemy  "zdążyć z pomocą"
wystarczy: 
przekazać swój 1% podatku na subkonto Paulinki

wpiszmy do PIT:
poz. 124   KRS 0000037904
poz. 125   wyliczona kwota 1%
poz. 126  19550 Trzajna Paulina
poz. 125   wyliczona kwota 1%
poz. 126  19550 Trzajna Paulina
poz. 127   X

Wszystkim bardzo dziękujemy za  wsparcie
rodzice:   Edyta i Tomasz Trzajna

Jeśli chcesz możesz dokonać dodatkowej darowizny na konto:
Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
tytułem: 19550 - Trzajna Paulina - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia


