Witam, nazywam się Karolina Pałasz, w tym roku skończę 24 lata. W lutym 2016 roku zdiagnozowano u mnie
Stwardnienie Rozsiane, jednak początek choroby miał miejsce w listopadzie 2013 roku. Po rozszerzonej diagnostyce
stwierdzono, że jest to postać pierwotnie postępująca, jedna z rzadszych postaci SM. Z powodu wielu postępujących
objawów podjęto decyzję o włączeniu mnie do programu leczenia cyclofosfamidem (Endoxan). Chemioterapię w
postaci wlewów rozpoczęto u mnie w październiku 2016 roku, ma ona na celu spowolnienie lub zatrzymanie postępu
choroby. Mam osłabioną prawą część ciała, problemy z samodzielnym poruszaniem się, koordynacją ruchową,
równowagą i męczliwością mięśni oraz drętwieniem kończyn. Każdy dzień jest dla mnie wyzwaniem.
Moją pasją jest muzyka, łączyłam z nią również swoją przyszłość i karierę zawodową, studiuję na Wydziale Edukacji
Muzycznej. Kocham śpiewać, zawsze marzyłam o występowaniu na deskach scen musicalowych, jednak jestem
świadoma, że te drzwi są już dla mnie zamknięte. Drugim, według mnie osiągalnym, marzeniem jest uczenie dzieci
oraz spróbowanie swoich sił w dubbingowaniu bajek.
Choroba spowodowała mocne przeweryfikowanie moich planów życiowo- zawodowych oraz marzeń, jednak ja się nie
poddaję i nadal mam wielkie plany na przyszłość. Jestem młodą osobą z ogromną wolą walki, jednak w tej walce,
oprócz wsparcia bliskich są potrzebne trzy drogi leczenia: farmakologiczne, ciągła rehabilitacja oraz wsparcie
psychologiczne, co niestety jest bardzo kosztowne i ma ogromny wpływ na sytuację finansową mojej rodziny.
Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany poznaniem bliżej mojej osoby i historii, można się skontaktować ze mną
drogą mailową: karolina789@poczta.onet.eu
1 % podatku
Numer KRS Fundacji: 0000428288
Cel szczegółowy: KAROLINA PAŁASZ

Można też przekazać z dobrego serca jakąkolwiek darowiznę od osób fizycznych i firm, którą można odpisać od
podatku. Darowiznę należy wpłacać na konto Fundacji Pomóż Walczyć o Życie
Numer konta Fundacji: 25 1050 1575 1000 0090 9712 1306

ING Bank Śląski S.A.

W tytule należy wpisać: KAROLINA PAŁASZ

Z góry dziękuję za wsparcie i dobre serce
Karolina Pałasz

