Стела Миленковска
Написано от ivailo
Петък, 27 Септември 2013 13:45

13.11.2013г.
Скъпи приятели, с огромна радост искам да ви съобщя, че събрахме пълната сума,
необходима за операцията! Във вторник (идната седмица) Стела и Ангел отиват в
Пловдив, за да се срещнат с координаторката на болницата, в която ще се
извърши трансплантацията, за да разберат кога ще може да заминат за Турция.
Това нямаше да бъде възможно без всички вас, които бяхте съпричастни с
проблема на Стела и не спирахте да дарявате средства, надежда и положителна
енергия ! Дълбок поклон към жеста на всеки човек, който даде левче, сто лева,
хиляда лева....Благодарим ви, че се молихте с нас, че вярвахте и че се борихте за
здравето на нашето слънчево момиче ! Ние няма да спрем да ви информираме кога
и какво се случва със Стела, защото ако в началото това беше само нейна борба, то
в последствие се превърна и във ваша битка ! Сърдечни благодарности !
Изпратете дарителски SMS с текст на латиница DMS STELA на номер 17 777 (за
абонати на GLOBUL, VIVACOM и Mtel)
През 2009 година на Стела Миленковска e поставена диагнозата „Гломерулонефритис
хроника-ОСГСХ при Ига тип ГН”. Тя се нуждае от бъбречна трансплантация, за която в
България чака вече 5 години, през които е на хемодиализа 3 пъти седмично по 4 часа.
През септември 2010 Стела подава молба до Център „Фонд за трансплантация”, за да ѝ
се окаже финансова помощ за извършване на трансплантация на бъбрек в чужбина, но
молбата ѝ за жалост бива отхвърлена.
След 5-годишно чакане за Стела се появява възможност за трансплантация в Турска
клиника, където обаче за извършване на бъбречната трансплантация са нужни 21 600
евро, с които тя и семейството ѝ не разполагат, затова за набиране на необходимите
средства се разчита само на дарители.
За абонати по договор с GLOBUL, VIVACOM и Mtel цената на 1 sms е 1 лв. За
потребители на предплатени услуги на трите мобилни оператори цената на 1 sms е 1,20
лв. с ДДС.
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Избраната от вас кампания получава минимум 90% от всички финансови постъпления, а
останалата сума покрива административни разходи по проекта DMS и невзетите
плащания от страна на операторите. Повече информация можете да намерите тук .
Информация за набраните смс-и може да намeрите тук .
Дарителска банкова сметка:
Титуляр: Стела Красимирова Миленковска
Банка: ДСК
IBAN: BG70 STSA 9300 0021 1801 38
BIC: STSABGSF
Благодарим ви, че помагате на Стела!
Посетете FACEBOOK страницата Надежда за Стела
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