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Chłopiec ma zdjęciu to Jaś Karwowski. Ma 19 miesięcy i jest podopiecznym Fundacji Oswoić
Los. Zachorował na bardzo rzadki złośliwy nowotwór oka - siatkówczak. W Polsce jedyną
metodą, którą w jego przypadku zaproponowali lekarze, to podanie chemii ogólnej oraz
usunięcie oka. Jednak po takich zabiegach ryzyko pojawienia się guza w drugim oku i zanik
całkowitego widzenia jest bardzo prawdopodobny.

Jedyną szansą na wyleczenie Jasia jest seria zabiegów w Klinice Memorial Sloan Kettering
Cancer w Nowym Jorku. Klinika ma bardzo wysoką, 98% skuteczność. Kosztuje to jednak
ponad 500 tys. zł. Niestety NFZ nie refunduje tego typu leczenia i pozostawia nas samych z tym
wielkim problemem.

Czas działa na niekorzyść chłopca, gdyż już niedługo w Polsce lekarze będą chcieli oko
usunąć, więc Jaś z rodzicami jak najszybciej musi dostać się do Nowego Jorku, do doktora
Davida Abramsona, który od wielu lat skutecznie leczy dzieci z siatkówczakiem. To jedyna
szansa!

Więcej informacji o Jasiu na stronie www.oczkojasia.pl
oraz na profilu: https://www.facebook.com/jasiekkarwowski

Pomóżmy Jasiowi! Tutaj bardzo liczy się czas!

Wpłaty dla Jasia kierujcie na konto Fundacji Oswoić Los:
93 1240 2470 1111 0010 3546 8971
z dopiskiem: „Jasio Karwowski”

Informacja dla przelewów zagranicznych:
Numer konta w formacie IBAN
(do pełnego 26 numeru rachunku dodajemy na początku PL)
kod Swift banku - dla PEKAO jest to PKOPPLPW
Dla przelewu w EUR najlepiej będzie jak nadawca wyśle przelewem SEPA (przelew europejski,
musi to być z banku z UE) opcja SHA

Nr Konta:
PL33124024701111001036880237

Odbiorca:
Fundacja Oswoić Los
ul. Franciszki Arnsztajnowej 3
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20-816 Lublin
z dopiskiem: „Jasio Karwowski”

Liczymy na Was! Wiemy, że chcecie i potraficie pomagać! :)

Poniżej informacje które pojawiały się w mediach do tej pory:
http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20141220/NEWS01/141219556
http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20141219/LUBLIN/141219643
http://www.lublin112.pl/poltoraroczny-jas-chce-znow-widziec-zbiorki-lublinie-swidniku/
http://moje.radio.lublin.pl/oko-jasia-moze-uratowac-tylko-operacja-dzis-zbiorka-na-rzecz-poltor
arocznego-chlopca.html
http://moje.radio.lublin.pl/pomoz-malemu-jasiowi-uratowac-oko.html
http://lublin.gosc.pl/doc/2296618.Rodzina-to-podstawa
http://www.swidnik.pl/nasze-miasto/item/5772-pom%C3%B3%C5%BCmy-jasiowi?device=desk
top
https://www.youtube.com/watch?v=3roFHxpiNhKZM

Ponadto w Lublinie firma Maik charytatywnie wykleiła kilkanaście billboardów z apelem Jasia.
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