VÂLCENI PENTRU VÂLCEANUL TEODOR
DOGARU

Oamenii cu suflet și „Duminica în familie” i-au redat viața unui copil de 10 ani
Cei prezenți la emisiunea transmisăîn direct de Antena 1 nu au rămas indiferenți și au
donat bani pentru ca Teodor săîși poatăcontinua tratamentul până când se va găsi un
donator pentru transplantul de rinichi care practic i-ar reda viața ”

astfel, River

Plaza Mall a donat 5.000 lei, Librăriile Alexandria tot 5.000 lei, arbitrul Ion
Crăciunescu a donat 10.000 lei, în timp ce handbalistele de la Oltchim l-au ajutat pe
micuț cu suma de 10.000 lei

În urmăcu doi ani de zile, familia Dogaru a aflat că fiul cel mijlociu, Teodor Dogaru
suferăde insuficiențărenalăcronică , iar pentru a-i salva viata micuțul a fost supus
hemodializei. De atunci, Teodor își petrece viata numai prin spitale. Tedi, așa cum îi
place săfie alintat, este transportat de trei ori pe săptămânăla Spitalul Fundeni din
București pentru a i se face hemodializă, ca să-i elimine toxinele din sânge. La
școală, merge doar marți și vineri, dar asta nu-l împiedică săaibănote mari. El este
elev în clasa a III-a la Școala Take Ionescu. Singura șansăa micuțului este un
transplant de rinichi. Tatăl său, care suferea de aceeași boală, a murit în urmăcu o
lună de zile. Speranțele familiei Dogaru s-au îndreptat că tre oamenii de bine din

Vâlcea și din țară , care îi pot ajuta pentru costisitoarea operație de transplant.
Sâmbătă, 24 martie, Teodor a împlinit 10 ani. Cel mai frumos cadou de ziua lui a fost
invitația la emisiunea „Duminica în familie”, care a avut loc în River Plaza Mall. În
prezența mai multor vâlceni de seamăși a familiilor lor, printre care îi amintim pe
primarul Mircea Gutău, Dumitru Crăciunescu, Viorel Popescu, Dragoș Moștenescu, Dinu
Săraru, Maria Dragomiroiu, arbitrul Ion Crăciunescu, precum și antrenorul Tadici și
handbalistele de la Oltchim, micuțul Teodor și-a spus povestea tristă. Cei prezenți în
emisiune nu au rămas indiferenți și au donat bani pentru ca Teodor săîși poatăcontinua
tratamentul până când se va găsi un donator pentru transplantul de rinichi care
practic i-ar reda viața. Astfel, River Plaza Mall a donat 5.000 lei, Librăriile
Alexandria tot 5.000 lei, arbitrul Ion Crăciunescu a donat 10.000 lei, în timp ce
handbalistele de la Oltchim l-au ajutat pe micuț cu suma de 10.000 lei din prima de
joc din meciul cu croatele de la Podravka. Întrebat ce-și dorește, Teodor a răspuns,
sigur pe el: „Cel mai mult și mai mult vreau săfac transplantul și săfiu sănătos. Dacă
se mai poate și altceva aș vrea un calculator mai bun. Eu am acasăunul foarte vechi și
nu pot să-mi pun jocuri, deh, e Pentium I. Și așa e bun că eu nu pot săstau afara cu
ceilalți copii și mămai joc pe calculator”.

