Witam
Jeżeli do tej pory uzupełniając roczne rozliczenie PIT nie przeznaczałaś/-łeś dla nikogo
1% wyliczonego podatku, to jedynie właśnie o taką pomoc Ciebie proszę. By Cię nie
męczyć czytaniem wyjaśnię to w punktach.
1. Końcem roku 2010 stwierdzono u mnie wirusowe zapalenie wątroby typ B
(WZW B – jedna 10 najważniejszych przyczyn zgonów na świecie
spowodowanych przez choroby zakaźne).
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Co wirus u mnie już zdziałał:
- uszkodził i dalej uszkadza zdrowe komórki wątroby (marskość)
- doprowadził do żylaków przełyku (50% przypadków pęknięcia tych żylaków kończy się
zgonem)
- jestem 400 krotnie bardziej narażony na nowotwór wątroby niż osoba nie zarażona tym
wirusem
- pozostałe przypadłości nie są już tak groźne
Obecnie przyjmuję Lamiwudynę. Czego mogę spodziewać się po obecnym leczeniu
refundowanym przez NFZ:
- ok. 13% szans pozbycia się wirusa z krwi
- ok. 80% szans, że przy kontynuowaniu tego leczenia wirus uodporni lub zmutuje się co w
konsekwencji doprowadzi do jeszcze trudniejszego pozbycia się go z krwi.
- przedłużający się czas posiadania przypadłości z punktu 1
Czego mogę spodziewać się po zmianie leczenia przy wykorzystaniu zebranych środków z 1% od
podatku wyliczonego w PIT (w moim przypadku lek Baraclude nie jest finansowany przez NFZ):
- ok. 95% szans pozbycia się wirusa z krwi
- uśpiony wirus nie będzie uszkadzał mi pozostałych zdrowych komórek wątroby
- wątroba zacznie się regenerować
- zmniejszy się ryzyko zachorowania na nowotwór wątroby
- pozbędę się żylaków przełyku (śmiertelnej „bomby zegarowej”)
Koszt miesięcznego leczenia (zakup 30 tabletek):
- ok. 3000 zł
Czas leczenia:
- pozbycie się wirusa z krwi w ciągu 2 lat i uzyskanie oczekiwanych wyników (patrz pkt. 3)
- dalsze kontrolowanie formy „uśpionej” wirusa – dożywotnio lub do czasu wynalezienia w
100% skutecznego leczenia
Gdzie trafia nie przekazany nikomu 1% z podatku wyliczonego w PIT:
- do skarbu Państwa
Czy zechcesz mi pomóc przekazując 1% podatku z PIT?
Wystarczy następująco uzupełnić 3 pola w PIT:

(powyższa tabela jest uzupełniona na przykładzie PIT 37 strona nr 3)

Fundacja nazywa się Gwiazda Nadziei
Serdecznie dziękuję Tobie oraz Twoim najbliższym i znajomym.
Pozdrawiam Gerard

