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Dagelijks leven is een nachtmerrie. We hebben het over een jongen van 18 jaar uit
Ciniseuti regio Rezina. Hij lijdt aan een ernstige huidziekte, ook wel "butterfly of
vlinderziekte." Deze ziekte is in Moldova zeldzaam. Zijn moeder zegt dat
behandeling in Moldova niet mogelijk is. In deze omstandigheden vraagt de vrouw
om hulp van mensen van goede trouw.
Constantin is het tweede kind van het gezin. Het geluk van de ouders werd
geruïneerd na de geboorte. Hij werd gediagnosticeerd met epidermolysis bullosa, een
ongeneeslijke erfelijke ziekte, die pijnlijke plekken over zijn hele lichaam en zelfs
binnen veroorzaakt. Moeder herinnert zich de eerste ontmoeting met haar zoon, die
haar hart van pijn verscheurde.
Na bijna vijf jaar van lijden, verliet Constantin's vader zijn gezin zonder ooit nog
naar hen om te kijken. Hoewel zij alleen was met drie kinderen, heeft Elena het niet
opgegeven en bleef vechten voor het leven van haar zoon. Om te overleven heeft het
gezin eigenlijk maandelijks 10.000 lei (650 euro) nodig voor verband, medicijnen,
artsbezoek en levensonderhoud . “Ik woon in een armoedig huis zonder elementaire
leefomstandigheden. En omdat ik wordt gedwongen om full time te zorgen voor mijn
zoon, kan ik niet werken. We overleven met een uitkering van 1.500 lei per maand.
(100 euro)
Constantin heeft de wens ooit nog te kunnen lopen.
Elena zegt dat het ministerie van Volksgezondheid niet helpt. Volgens een wet die in
2014 is aangenomen, worden mensen met epidermolysis bullosa gratis geholpen met
verband en zalf. Constantin, echter geniet niet van de voorrechten. Hij probeerde
een paar keer te vragen om uitleg, maar de ambtenaren van het ministerie verwezen
hem naar het ziekenhuis afdeling Dermatologie. Maar er was geen hulp mogelijk.
Stela Cheptene van Jurnal TV, vroeg de persdienst van het ministerie van
Volksgezondheid. Men zei dat vertegenwoordigers van Beleid Directie en
Geneesmiddelen en Medische Hulpmiddelen, Constantin’s probleem kenden en dat hij
is aangemeld. Ze verzekerden haar om een werkgroep te organiseren om het
probleem op te lossen. Maar de vrouw antwoordde niet meer te geloven in beloften
en doet een beroep op mensen van goede wil om een helpende hand te bieden aan
Constantin.

