ПАРАЋИН ПОМАЖЕ ОБОЛЕЛОЈ ДЕВОЈЧИЦИ
Љубав лечи Софију
Ђаци Технолошке школе прикупили новац и поклоне
ПОДРШКА и љубав ближњих, уз медицинску терапију, сигуран су лек за све болесне, а
малена, шестогодишња Софија Ћосић има је на претек.
Пролетос је оболела од леукемије. Лечена је у Дечјој болници у Тиршовој и уз
хемотерапију и несебичну љубав и пажњу родитеља који су све време били са њом,
опоравила се и вратила у свој дом у Сикирици код Параћина.
Ђаци Технолошке школе,
који су све време у
мислима били са њом,
пожурили су одмах да је
обиђу и донесу дарове,
новац који су прикупили у
хуманитарној акцији и
брдо слаткиша. Њихова
професорка Ана Петровић
каже да су ђаци за Софију
већ прикупљали средства,
али да су сада дошли на
оригиналну
идеју
да
бесплатно
фризирају
Параћинце.

На недавном Сајму привреде школа је имала штанд. За фризирање, неочекивано, било
је прилично интересовања. Сакупили смо доста новца. Двадесетак хиљада уручили смо
девојчициним родитсљима, да јој обезбеде шта треба, а за остатак смо купили поклоне
и слаткише - објашњава Петровићева.
Софијуна мајка Сајида каже да речима не уме да изрази у каквом су шоку били када су
сазнали за Софијину болест, као ни радост што је сада девојчици боље. Жели да изрази
захвалност свима који су им дали подршку.
- У марту је Софија добила високу температуру. Била је малаксала, изгубила је апетит.
Водили смо је лекару и лечили од грипа, али није јој било боље. После неких анализа
добили смо хитан упут за београдску Дечју клинику и тамо су нам саопштили о каквој
се страшној болести ради - истиче Сајида.

ОПАСНА ИНФЕКЦИЈА
ЗБОГ тога што јој је имуни систем ослабљен, Софија никако не сме да се разболи од
акутних вирусних инфекција. Маска на њеном лицу зато је неизбежна, али јој она ннје

нимало сметала да чаврља и показује радосг. Из истог разлога не иде ни у обданиште
већ васпитачица долази да је обиђе и да провери колико је, уз помоћ родитеља,
научила.
Она додаје да су уследили месеци мука, терапије и праве агоније, али да су имали срећу
да им Удружење родитеља деце оболеле од рака омогући да цсла породица борави у
Родитељској кући.
Тако су сви све време били са Софијом.
- Осим мене и супруга, са нама је био и наш најмлађи син Стефан. Имао је само 16
месеци па нисмо могли никако да га оставимо код куће. Софија је примала терапију,
било јој је тешко, опала јој је коса. Све смо то прегурали и, ето, после седам месеци
изашли из болницс, с тим што се сваке недеље јављамо па контролу - објашњава
девојчицина мајка.
Леукемија је подмукла болест и може да се врати. Због тога Софија мора да буде под
будним оком лекара и да узима терапију. Један од неопходних лекова се тренутно тешко налази, али родитељи всрују да ће га бити. Уз то, не сумњају да ће имати и
надаље помоћ Параћинаца.
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