Lena Surma to pełna empatii i wrażliwości 5-latka pochodząca z Lędzin, której dzieciostwo
diametralnie się zmieniło, kiedy rozpoznano u niej chorobę nowotworową. W listopadzie 2015
roku wystąpiły pierwsze problemy ze zdrowiem, które zaniepokoiły mamę Leny. Poranne wymioty,
bóle głowy oraz zaburzenia równowagi były na tyle alarmujące, że dziewczynka została skierowana
na konsultację do szpitala. Tam po dalszych, bardziej szczegółowych badaniach okazało się, że
przyczyną tych objawów jest guz móżdżku. Zdecydowano wówczas o przeprowadzeniu operacji
wycięcia guza na oddziale neurochirurgii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
Badanie histopatologiczne wykazało obecnośd nowotworu złośliwego – wyściółczak anaplastyczny
III-go stopnia. Lena została przekazana na oddział onkologiczny, by tam kontynuowad leczenie –
chemioterapię i radioterapię.
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Dziewczynka podobnie jak swoje rówieśniczki uwielbia wszystko co związane ze światem księżniczek
i dobrych wróżek. Bardzo lubi wszelkie zajęcia plastyczne, artystyczne i manualne – dzięki temu
może wyrażad swoje emocje. Lenka ma dwóch starszych braci, z którymi spędza wolny czas i którzy
mocno ją wspierają od początku leczenia. Największym marzeniem dziewczynki jest rodzinny
wyjazd nad morze, za którego realizację mocno trzymamy kciuki.
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Sytuacja, w jakiej znalazła się rodzina dziewczynki jest ciężka i wymagająca. Mama Leny samotnie
wychowuje dziewczynkę oraz jej rodzeostwo, co tym bardziej utrudnia pogodzenie domowych
obowiązków i koniecznośd przebywania na oddziale. Duża odległośd miejsca zamieszkania rodzi
wysokie koszty, a planowana rehabilitacja będzie jeszcze bardziej kosztowna. Zachęcamy Paostwa
do wsparcia Leny i jej rodziny poprzez dokonanie wpłaty na indywidualny numer subkonta oraz
przekazania 1% podatku na rzecz dziewczynki.
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