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Miercuri 28 august 2013 

 

 

Invitaţie de presă. 

Campaniei „Spune DA! Susţine donarea de organe.” – ediţia 2013 – continuă la Braşov în data 31 

august 2013 cu etapa a III-a.  

Lung şi obositor pentru voluntari a fost drumul până la Iaşi şi înapoi la Bucureşti, dar plin de satisfacţii. Atât 

la Constanţa cât şi la Iaşi, întâlnirea cu oameni dedicaţi pacientului care are nevoie de transplant şi 

pacientului în stare post transplant a fost o reală bucurie, iar interacţiunea cu publicul a fost, de real interes, 

edificatoare şi dătătoare desperanţe prin acceptul actului donării, ceea ce ne dă energia să continuăm. În 

ambele locaţii voluntarii Crucii Roşii au fost nişte parteneri de nădejde, afectuoşi, calzi şi cu implicare 

maximă, iar în urma activităţii comune au rămas prietenii.  

Sperăm ca şi la Braşov să avem parte de aceleaşi satisfacţii.  

Ediţia 2013 a Campaniei „Spune DA! Susţine donarea de organe.” se derulează sub auspiciile 

Ministerului Sănătăţii, iar după primele 2 etape, ministrul sănătăţii, dl. Eugen Nicolaescu a 

declarat: „Salut inițiativa Asociației Transplantaților din România de a organiza campania ”Spune DA! 

Susține donarea de organe” și toate acțiunile întreprinse pentru a conștientiza publicul în acest sens. 

Ministerul Sănătății susține această campanie, pornind de la recunoașterea necesității informării corecte a 

cetățenilor cu privire la donarea de organe și transplant, prin care se pot salva vieți. Apreciem activitatea 

partenerilor noștri din societatea civilă, reprezentând asociațiile de pacienți, cu care colaborăm permanent 

pentru a găsi cele mai bune soluții legislative și de comunicare, ca răspuns la nevoile pacienților.” 

Ca şi în celelalte 2 etape anterioare, activitatea de la Braşov se va desfăşura pe parcursul unei zile şi va avea 

mai multe componente: 

1. Sâmbătă 31 august 2013, la ora 10 la Prefectura Braşov – B-dul Eroilor nr. 3-5 – sala 120 

(Consiliul Judeţean) pentru conferinţa de presă cu tema „Actul donării, transplantul şi 

starea post transplant”.  

Au fost invitai să participe la conferinţă:  

 dr. Marius Neculoiu - medic urolog, senator de Braşov; 

 dr. Adrian Bărăcan – medic ATI; 

 Sebastian Grapă – preşedinte al Comisiei de Sănătate a Consiliului Judeţean Braţov, senator de 

Braşov; 

 dr. Camelia Popa – medic şef Casa de Asigurări de Sănătate Braşov; 

 conf. univ. dr. Alexandru Bălescu – director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Braşov; 

 IPS Laurenţiu Streza – Mitropolit al Ardealului; 

 pr. prof. dr. Sebastian Manolache – eclesiarh al bisericii Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril (Braşov); 
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 d-na Mariana Topoliceanu – director, Direcţia de servicii sociale a Primăriei Municipiulu Braşov;  

 dl. Baltag Ciprian Daniel – coordonator voluntar, Societatea Naţională Română de Cruce Roşie Filiala 

Braşov.  

În cadrul conferinţei de presă se vor prezenta scopul şi obiectivele campaniei, generozitatea donatorilor şi 

profesionalismul specialiştilor pe activitatea de transplant şi post transplant. va exista un moment de 

mulţumire către donatori, către cei care fac posibil transplantul, către cei care au grijă de pacienţii în stare 

post transplant. Vor fi prezenţi pacienţi beneficiari de transplant cu poveştile de viaţă, de luptă cu boala şi de 

victorie finală. Totodată vor fi în sală şi pacienţi care au nevoie de transplant 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. 

2. Între orele 16 - 20, voluntari ATR şi voluntari ai Filialei Braşov a SNCRR vor distribui materiale 

informative şi vor sta de vorbă cu publicul pe traseul: Modarom – Piaţa Sfatului, iar la lăsarea 

serii vor fi lansate umfla baloane cu led în memoria Donatorilor-Îngei.  

Să se considere invitaţi şi îi aşteptă să participe la conferinţa de presă pe pacienţii în program de dializă, 

înscrişi sau nu pe listele de aşteptare pentru transplant, pacienţii înscrişi pe listele de aşteptare pentru orice 

alt tip de transplant şi pacienţii care au beneficiat de un transplant. 

Am fi deosebit de onoraţi dacă ar participa şi donatori sau membrii de familie care au semnat pentru donare 

de la persoane dragi. 

Mulţumim tuturor celor care ne-au asigurat condiţiile de realizare a campaniei în Municipiul Braşov. 

Urmăriţi în oraş tricourile şi şepcile verzi! 

Imagini de la evenimentele anterioare, găsiţi la: 

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

Romania/127959314005355 
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