Üdvözlöm!
Szabó Zsolt vagyok, 50 éves férfi. Közel öt éve diagnosztizálták nálam a sclerosis multiplex (sm)
primer progresszív típusát, ami egy olyan autoimmun betegség, aminél az immunrendszer az idegek
védőburkát támadja. Zavarja az agy és a test közötti kommunikációt. Sokféle tünetet okoz, például
látászavart, látásvesztést, fáradságot, szédülést, mozgáskoordináció romlást, mozgásképtelenséget.
Nálam a betegség leginkább a mozgásrendszert támadja, ezért egy ideje otthon dolgozom.
Pár évig részt vettem egy nemzetközi, már forgalomban lévő, a gyártó által létrehozott
gyógyszertesztelési programban, ami sajnos nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket –
hatástalannak bizonyult. Jelenleg az egyetlen, bizonyítottan hatásos kezelés a HSCT (hematopoietic
stem cell transplant), ami megállítja a progressziót és hosszú távon javítja, illetve visszaállítja a
funkciókat az SM-ben szenvedő betegek több mint 90% -ánál.
Ez az öthetes kezelés most biztonsággal – erre specializálódott kórházakban – a mexikói Pueblában
és Monterreyben érhető el, összköltsége kb. 95.000 EUR. Valamennyi önerőt családilag elő tudunk
teremteni, de ez csak töredéke a teljes összegnek, ezért támogató cégeket keresünk.
Az adományozás közhasznú szervezeten keresztül, irányított támogatásként tud történni és a cégek
adózás előtti eredmény csökkentésének lehet az egyik módja (Tao-törvény 7. § (1) bekezdés z)
pontja). A támogató cég a közhasznú szervezettel (Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete vagy a
Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány) köt megállapodást, így válik számára elérhetővé
az adójóváírás.
Az adománygyűjtés segít a kezelési, utazási költségek, a külföldön tartózkodás, illetve a munkából
való hosszabb kiesés, a gyógyulás költségeinek fedezésében, és hogy maga a kezelés minél
hamarabb megkezdődhessen.
Minden támogatást köszönök!
Szabó Zsolt
Kapcsolatfelvétel:
zsolt.szabo@innerbe.hu
06 70 770 6415

Melléklet gyanánt
Mindenkinek megvan a saját útja és megvannak azok az emberek, akikkel ezen az úton találkozik.
Megvan, hogy a sors milyen terheket ró rá, amit cipelnie kell. Viszont, hogy valaki a terheinek
cipelésében kiket tud maga mellé állítani, kizárólag az EMBEREN múlik.
Szerencsések vagyunk... Mert Zsolt egy nagyszerű orvos – és csapatának – szakértelmében bízhat,
Dr. Tegze Nárcisz, a Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinikájának főorvosa személyében, aki
nélkül sehol nem tartanánk.

A Facebookra két figyelemfelkeltő poszt is kikerült „Támogató cégeket keresünk külföldi
kezeléshez” felhívással.
Leírhatatlanul hálás vagyok azoknak az embereknek – családnak, barátoknak, kollégáknak,
ismerősöknek és ismeretleneknek, akik mellénk álltak, megosztották a posztot, vagy bármilyen más
módon segítettek minket.
Sokat köszönhetek a Dumaszínház teljes csapatának, Fellépőinek – a teljesség igénye nélkül
Hadházi Lászlónak, Kőhalmi Zoltánnak, Hajdú Balázsnak, Beliczai Balázsnak, Felméri Péternek,
Ács Fruzsinának, Ráskó Eszternek, Hajnóczy Somának, Mogács Dánielnek, Szupkay Viktornak,
Szobácsi Gergőnek, Lakatos Lászlónak – és a Vezetőségének: Aranyos Maricának és Litkai
Gergelynek, akik a kezelésre felajánlott adomány és a posztjaim osztása mellett hasznos
tanácsokkal is ellátnak.
A Thália Színházban dolgozó kollégáknak és Művészeknek – Molnár Piroskának, Csőre Gábornak,
Vida Péternek –, akik szintén támogatásukról biztosítottak.
„Azt mondják, felgyorsult világunk információáradatában alig valami éri el igazán az emberek
ingerküszöbét. Amíg nincs komoly, személyes érintettség… Egy munkatársam legközelebbi hozzátartozója
olyan helyzetbe került, amit senki nem akarhat magának. Pláne másnak. Őszinte tisztelet és köszönet
azoknak, akik önzetlen segítséget nyújtanak Zsolt küzdelméhez. Nagylelkű gesztusuk erőt és reményt ad. És
kívánom, hogy soha ne tapasztaljanak meg testközelből hasonló helyzetet.”
(Vida Péter)

Goda Krisztinának és Divinyi Rékának, akikre most is számíthatok.
„Nemrég értesültem arról, hogy egy nekem nagyon kedves, régi munkatársam párja, Zsolt, milyen
betegséggel küzd. Gyűjtést szerveztek egy olyan külföldi kezeléshez, amit a NEAK nem támogat. Én mellettük
állok és a rendelkezésemre álló eszközökkel támogatom őket.”
(Goda Krisztina)

Köszönet illeti a közreműködésért és a sok segítségért a Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesületét
és a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítványt.
Továbbá azokat a cégeket – kérésükre nevüket nem említve –, akik eddig különböző felajánlásokat
tettek.
Hosszú út áll még előttünk a célig, de hála nekik, nem vagyunk egyedül.
Köszönöm!
Chernel Erika

