
1 

 

 

 

Miercuri 21 august 2013 

Invitaţie de presă. 

După etapa Constanţa a Campaniei „Spune DA! Susţine donarea de organe.” – ediţia 

2013- din 17 august 2013, echipa de 14 voluntari a Asociaţiei Transplantaţilor din România 

(ATR) poposeşte sâmătă 24 august 2013 în „dulce Târgul Ieşilor”. Acolo ni se vor 

alătura colegi de asociaţie domiciliaţi în Iaşi şi în împrejurimi – unii dintre ei cu transplant 

renal efectuat în centrul de la Iaşi - şi voluntari ai Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 

România (SNCRR) Filiala Iaşi.  

Echipa de voluntari ATR este condusă de dl. Gh. Tache, preşedinte ATR, care declară: 

„Campania „Spune DA!, susţine donarea de organe.” duce informaţii corecte din punct de 

vedere mediacal şi legal, către public, aşa încăt omul să poată lua o decizie informată cu 

privire la actul donării.” 

Ca şi la Constanţa, activitatea de la Iaşi va avea 3 componente: 

1. Sâmbătă 24 august 2013, la ora 10 vă aşteptăm la Casa de Cultură „Mihai 

Ursachi” – b-dul Carol I, Copou - pentru conferinţa de presă cu tema „Actul 

donării, transplantul şi starea post transplant”. Mulţumim acestei importante 

instituţii de cultură pentru găzduire şi pentru susţinerea manifestată faţă de 

acţiunile de campanie ale ATR.  

Au confirmat participarea la conferinţă, până la această oră:  

 dl. prof. dr. Adrian Covic, medic nefrolod, şeful Secţiei de Nefrologie de la Spitalul 

C. I. Parhon; 

 dr. Dimitrie Siriopol, medic nefrolog la Spitalul C. I. Parhon; 

 d-na conf. dr. Ioana Grigoraş – medic ATI; 

 d-na dr. Dana Scumpu, medic şef la Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi;  

 d-na ec. Ana Pintilei, director economic la Direcţia de Sănătate Publică Iaşi;  

 d-na Virginica Bldean, director Societatea Naţională de Cruce Roşie din România 

Filiala Iaşi; 

 reprezentant al Primăriei Municipiului Iaşi.  

La conferinţă nu vor lipsi mulţumirile pentru donatori, pentru cei care fac posibil 

transplantul, pentru cei care au grijă de pacienţii în stare post transplant şi nici poveştile 

de viaţă, de luptă cu boala şi de victorie finală. Vor fi prezenţi şi pacienţi în program de 

dializă, cu poveşti de aşteptare, speranţă şi optimism, pacienţi care în prezent se află pe 

listele de aşteptare şi tresar la fiecare apel telefonic, aşteptând ACEL apel, care să le 

curme suferinţa şi să le schimbe viaţa.  
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2. Între orele 12 – 14, voluntari ATR şi voluntari ai Filialei Iaşi a SNCRR vor distribui 

material informativ şi vor sta de vorbă cu publicul pe traseul: Parcul Copou 

– b-dul Carol I (trotuar) – b-dul Independenţei (trotuar) - str. Al. Lăpuşneanu 

(trotuar) - Piaţa M. Eminescu - Piaţa Unirii. 

3. Seara, la ora 20, aşteptăm ieşenii în Piaţa Unirii pentru a lansa lampioane 

zburătoare în memoria Donatorilor, a acelora dintre noi care ne-au părăsit şi a celor 

de pe listele de aşteptare care nu au mai ajuns pe masa de operaţii. 

Imagini de la evenimentele din Constanţa şi Mangalia gasiţi la: 

https://www.facebook.com/pages/Astranrom-Asociatia-Transplantatilor-din-

Romania/127959314005355 
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Contact: astranrom@gmail.com  

Gh. Tache: 0762244821 

Amali Teodorescu: 0762244820 

Local: 

Daniela Botezatu – 0745874189 

Cătălin Budăi - 0745256864 
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