Dagmara ze Skierniewic potrzebuje pomocy
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– Życie bez cierpienia to niestety coś, czego nie znam – mówi Dagmara Kozłowska. Ból towarzyszy skierniewiczance całe życie. (fot. arch.)

Przez wiele lat żyła z przenikliwym bólem. Pomocy szukała u co najmniej sześciu lekarzy,
bezskutecznie. Dopiero w zeszłym roku u 24-letniej Dagmary zdiagnozowano endometriozę.
Skierniewiczankę czeka kosztowna operacja, o wsparcie prosi ludzi dobrej woli.
– Lekarze skierniewiccy, których odwiedziłam szukając pomocy uspokajali – mówili, że jestem młoda,
a ponieważ na razie nie planuję zakładać rodziny i rodzić dzieci, nie mam się co martwić. Z czasem
torbiel wchłonie się, a kiedy urodzę pierwsze dziecko ból minie – wspomina Dagmara Kozłowska.
Jak podkreśla, od 10 lat jej problem zbagatelizowało co najmniej sześciu lekarzy.
– Od wszystkich słyszałam to samo, że taki mój urok, a ja nie jestem jedyna, która cierpi podczas
miesiączki i z czasem wszystko się unormuje – mówi młoda skierniewiczanka.
Ból próbowała uśmierzać środkami przeciwbólowymi, a gdy jesienią ubiegłego roku rozpoczęła swoją
pierwszą pracę, szefowa poleciła jej lekarza w Warszawie. Ten już na pierwszej wizycie postawił
diagnozę: endometrioza.

– Początkowo chciałam leczyć chorobę na NFZ, ale lekarz sam przyznał, że endometrioza w Polsce
pozostaje niedofinansowana, przez co operacje są niepełne i wycinana jest tylko część zmian. U mnie
prawdopodobnie zajęte są już jelita, a największa zmiana na jajniku ma 9 cm - opowiada Dagmara.
Operację wyceniono na 34 tys. złotych. Została zaplanowana na 24 maja.
– Kiedy pojawiła się szansa, że mogę żyć bez bólu, zdecydowałam się na operację. Niestety nie mam
tylu pieniędzy, dlatego chciałam prosić o wsparcie ludzi dobrej woli – mówi Dagmara.
Zbiórkę ogłosiła na stronie zrzutka.pl w internecie.
– Każda podarowana złotówka pozwoli mi zbliżyć się do operacji i do życia bez bólu, które bardzo
chciałabym poczuć – mówi młoda skierniewiczanka. – Liczę na wsparcie, szczególnie, że marzec jest
miesiącem świadomości endometriozy – dodaje.
Pomóżmy Dagmarze!
Dagmara przygotowała link dla Czytelników „Głosu”, który bezpośrednio przekierowuje do zbiórki
https://zrzutka.pl/z/glosskierniewic
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