Adele Chirică și fiul ei, boli incurabile: Pentru el mă întorc chiar și din morți
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Descriere foto: Adele Chirică, la Cool Summer Nights

Adele Chirică se luptă zilnic cu boala ei și a fiului său, diagnosticat la 5 ani cu o formă incurabilă de epilepsie.

Adele Chirică, diagnosticată în urmă cu un an cu endometrioză, boală pentru care nu există tratament, ﬁind progresivă și prov
cancer ovarian, se luptă zi de zi pentru a merge mai departe datorită ﬁului ei, care are în prezent 11 ani, ﬁind și el, la rând
diagnosticat cu o formă incurabilă de epilepsie, la vârsta de 5 ani.

''Am toată puterea datorită ﬁului meu care mă așteaptă acasă, el are acum 11 ani. În urma tratamentului
căzut foarte mult păr. Mă preferă cu perucă, nu mă face să mă simt prost când sunt fără perucă. E miș
perucile că poți să ﬁi mereu altcineva. Nu ai opțiune, ce să faci, decât să ﬁi puternic pentru copilul t
important să vezi dincolo de diagnostic, o foaie de hârtie nu ne deﬁnește. Pentru el mă întorc mereu, chiar
morți, mi-a căzut foarte mult păr. Am învățat că nu trebuie să ﬁi bolnav ca să se termine ziua astăzi, mâine nu
promisă nimănui. Am avut o prietenă bună care a murit de cancer și îmi zicea mereu că viața e mișto. Am tre
prin depresie, când a fost Davis rău nu am făcut depresie că trebuia să ﬁu lângă el. Din cauza tratamentul
stat 10 luni în depresie. Mă uram eu pe mine că dormeam și nu făceam nimic, faptul că pot să ies, am ve
mare, mi-am impus să fiu bine." , a spus Adele Chirică, la "Cool Summer Nights".
Vezi și: Adele Chirică, semnal de alarmă: Tu nu vrei să știi!

