Transplante de Coração para HANA-CHAN !!
Solicitamos COLABORAÇÃO de TODOS
Sobre a doença da HANA
HANA IWAKURA residente em Shizuoka-ken, Makinohara-shi, (nascida em 5 de
Janeiro de 2016, atualmente com 5 meses de idade). Alguns dias após o seu nascimento,
HANA apresentou uma quadro cliníco, sendo diagnosticada como [Cardiomiopatia
Congestiva] acarretando uma insuficiência circulatória, cujo tratamento é bastante difícil,
sem efeito aos medicamentos e com alto risco de vida. Mesmo assim, durante todo o
tratamento médico, até mesmo cirurgia para colocação de um dispositivo cardiovascular
artificial, HANA com aquele corpinho tão pequeno e frágil, demonstrou uma grande
vontade de viver, superando as expectativas de todos ao redor.
No entanto, com a idade de apenas 5 meses e com peso de 4000 gramas, esta cirurgia
ainda proporcionava um grande risco de vida, com possibilidade constante de ocorrer uma
hemorragia ou enfarte cerebral. A melhor solução para este tipo de doença seria o

transplante cardíaco

No Japão, a cirurgia de transplante de orgãos em crianças menores de 6 anos é muito
rara, com apenas 4 casos registrados aqui no Japão, por isso a probalidade de se encontrar
um doador compatível ao tamanho de HANA torna-se quase impossível.
Vendo o esforço da filha para sobreviver, os pais decidiram não desperdiciar esta
esperança de vida fazer o transplante cardíaco no exterior.
Pedido de Arrecadação
Desta forma, com o apoio da equipe médica foi confirmada a cirurgia de tranplante e o
tratamento na UNIVERSIDADE COLOMBIA DOS ESTADOS UNIDOS.
Porém, as despesas e o custo para o tratamento no exterior é bastante oneroso. Por esta
razão, para que possamos salvar a vida de HANA, nós levantamos uma SOCIEDADE
BENEFICIANTE com o objetivo de arrecadar fundos para o transplante cardíaco de
HANA.
Vamos nos esforçar para que a HANA possa consiguir realizar este transplante e que
consiga o mais rápido possível voltar nos braços dos pais para brincar, cantar, pedir colo,
levar uma vida normal, este é nosso desejo.
Não podemos perder nenhum segundo para salvar esta pequena vida
Para salvar a vida de HANA dependemos do pequeno gesto de caridade de cada um, e
solicitamos esta colaboração de todos.

META do VALOR a
ARRECADAR
310 MILHÕES YENS

Sobre maiores detalhes do valor a ser Arrecadado verificar a HOME PAGE.
ATENÇÃO: Não estamos arrecadando contribuição por telefone e nem por domiciliar
Representante geral do escritório da Associação︓ Suzuki
Noguti

CONTAS BANCÁRIAS PARA DEPÓSITO DAS CONTRIBUIÇÕES
NOME DO BENEFICIÁRIO PARA TODAS AS CONTAS : ハナチャンヲスクウカイ
Yuucho Ginkou
(Banco do Correio)

Kigou 12360
Filial (shiten): 238

Mizuho Gyinkou

Filial (shiten): Shizuoka

Mitsui Sumitomu Ginkou

Filial (shiten): Shizuoka

Mitsubishi Tokio UFJ
Ginkou
Shizuoka Ginkou

Filial(shiten): Shizuoka

Kakegawa Shinyou kinkou

Filial (shiten): Haibara

Shimada Shinyou Kinkou

Filial (shiten): Omaezaki

Hainan Nogyou Kyoudou
Kumiai

Filial (shiten): Makinohara

Filial (shiten): Omaezaki

Número da conta:
49675691
4967569
Número da conta:
2300751
Número da conta:
3907735
Número da conta:
0331929
Número da conta:
0328384
Número da conta:
0055098
Número da conta:
0333249
Número da conta:
0031729

Representante geral do escritório da Associação Suzuki Masashi
Home Page htt://www.hana-iwakura.com
Escritório: Shizuoka-ken Makinohara shi Higashi Hagima 2832 - 1
Tel- 0548 - 27 - 1226
Fax - 0548 - 27 - 1227
Horário de funcionamento: Dias Úteis de segunda à sexta - feira
Das 10:00 às 15:00 (exceto sábado, domingo, e feriados)

Noguti Tomomi

