
 

Fundacja ISKIERKA jako organizacja pożytku publicznego w imieniu rodziców zwraca się z apelem o pomoc 
finansową. 

Gabriel Haba to wesoły trzynastolatek z Bierunia, zmagający się z ostrą białaczką szpikową. Jego stan jest poważny 
i wymaga natychmiastowego leczenia, z którego koniecznością wiążą się duże nakłady finansowe, znacznie 
przekraczające możliwości rodziny chłopca. 

Wszystko zaczęło się od feralnej wizyty u lekarza, w lipcu tego roku. Gabriel trafił tam z sińcami na nogach, bólem 
pleców oraz naroślami na mostku. Został skierowany na badania do szpitala w Tychach, a następnie na Oddział 
Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Zabrzu. Rozpoznano u niego ostrą białaczkę szpikową typu M3. Chłopiec 
miewał problemy z oddychaniem, trafił na oddział intensywnej terapii, a obecnie zaczyna zasadniczy etap leczenia. 

Zgodnie z aktualnie przyjętymi w Polsce standardami leczenia chłopak wymaga pięciu cyklów 4-5 tygodniowej 
terapii z wykorzystaniem Tritlenku arsenu. Koszt całkowitej terapii waha się od 300 000 do 320 000 złotych.  
Lek mimo, że obowiązkowy, gdyż indukuje emisję choroby, a jego zastosowanie to jedyna szansa na wyleczenie - 
nie jest finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Gabriel, zawsze pełen pomysłów i dobrego humoru, dzieli wiele chwil ze swoim starszym bratem, który  
z niecierpliwością oczekuje na jego powrót do domu. Uwielbia jeździć na rowerze oraz jak każdy młody chłopiec  
w dobie rewolucji technologicznej, nie wyobraża sobie życia bez swojego wiernego przyjaciela - komputera. Jego 
największym marzeniem jest posiadanie własnego laptopa, na którym mógłby beztrosko pogrywać w ulubione gry. 

Apelujemy do Państwa o wsparcie procesu leczenia Gabriela, dla którego kosztowna terapia stanowi szansę na 
zwyciężenie białaczki. Pomóżmy chłopcu odnieść w tej walce zwycięstwo. Zachęcamy do dokonywania wpłat 
na indywidualny numer subkonta oraz do przekazania 1% ze swojego podatku. W imieniu rodziny serdecznie 
dziękujemy. 

 

 

 

 

 

Fundacja ISKIERKA 
na rzecz dzieci z chorobą nowotworową  

Warszawa 02-460, Daimlera 2  
ING Bank Śląski nr konta:  

45 1050 0099 6781 1000 1000 0554 
1%  KRS 0000248546 

cel szczegółowy: „GABRIEL HABA” 


