
1 

 

 

 

 

Joi 05 septembrie 2013 

 

 

Invitaţie de presă. 

Campania „Spune DA! Susţine donarea de organe” – ediţia 2013 – va ajunge la Craiova în data 07 

septembrie 2013 cu etapa a IV-a. 

Până în prezent, echipa de 14 voluntari ai Asociaţiei Transplantaţilor din România (ATR) au fost la Constanţa, 

Iaşi, Braşov, unde au interacţionat cu medici implicaţi în activitatea de declararea şi menţinere a donatorului 

în moarte cerebrală, medici care monitorizează pacienţii în stare pre şi post transplant, oficialităţi din 

sistemul sanitar şi din administraţia locală, reprezentanţi ai Bisericii şi bineînţeles cu publicul – localnici şi 

turişti – din locaţiile amintite. Invitaţii participanţi la conferinţele de presă au venit cu clarificări importante 

din punct de vedre medical, etic şi legal privind actul donării, informaţii pe care presa să le disemineze către 

public. Deasemenea, voluntarii au împărţit cetaţenilor şi turiştilor din localităţile vizitate materiale informative 

despre donare şi au discutat cu aceştia împărtăşindu-le din experienţele proprii şi răspunzîndu-le la întrebări. 

Impactul este deosebit când omul de pe stradă stă faţă în faţă cu un beneficiar de transplant.  

În toate oraşele în care a poposit Campania „Spune DA! Susţine donarea de organe” voluntarii ATR au 

făcut echipă cu voluntari ai Crucii Roşii.  

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

Ministerului Sănătăţii, iar „această colaborare este dovada importanţei pe care Ministerul Sănătăţii o 

acordă activităţii de transplant din Romania ca tratament unic în salvarea vieţii pacienţilor cu insuficienţă 

funcţională de organ vital, fază terminal”, declară GH. Tache, preşedinte ATR. 

Ca şi în celelalte 3 etape anterioare, activitatea de la Craiova se va desfăşura pe parcursul unei zile şi va 

avea următoarea structură: 

1. Sâmbătă 07 septembrie 2013, la ora 1030, la  Primăria Municipiului Craiova 

– str. A.I. Cuza, nr. 7 -  sala „Nicolae Romanescu are loc conferinţa de presă cu tema 

„Actul donării, transplantul şi starea post transplant”. 

Au fost invitaţi să participe la conferinţa de presă: 

 d-na Lia Olguţa Vasilescu, - Primar al Municipiului Craiova; 

 dl. Ion Prioteasa – Preţedinte al Consiliului Judeţean Dolj; 

 d-na conf. dr. Daniela Cernea – coordonator de transplant; 

 d-na dr. Maria Stoica – medic ATI; 

 dl. prof. dr. Eugen Moţa – medic nefrolog, şef. Secţie Nefrologie – Spitalul Judeţean de Urgenţă – 

Preşedintele Societăţii Române de Nefrologie; 

 d-na dr. Cristina Văduva – medic nefrolog; 

 d-na dr. Daniela Cană – medic nefrolog; 

 d-na av. Alina Tănase – Preşedinte – director general Casa de Aasigurări de Ssănătate Dolj 

 dl. dr. George Beţiu – Director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Dolj; 
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 IPS Irineu – Mitropolit al Olteniei; 

 d-na l. Maria Vintilă – Director, Societatea Naţională Română de Cruce Roşie Filiala Dolj. 

Conferinţa de presă este dedicată: 

 prezentării Campaniei „Spune DA! Susţine donarea de organe” şi a experienţelor din locaţiile în 

care voluntarii au poposit anterior; 

 discuţiilor care să aducă în faţa presei informaţii medicale, legale şi etice privind actul donării; 

 posibilitatea ca medica să intre în contact cu pacienţi care au beneficiat de un transplant şi cu 

pacienţi aflaţi pe listele de aşteptare; 

 răsunsului la întrebările presei privint subiectul „donarea de organe în scop umanitar” şi alte 

întrebări legate de viaţa pacientului în stare post transplant. 

De la Conferinţa de presă nu va lipsi „povestea unui tricou” şi voluntarul – nu este persoană cu transplant” - 

care a avut ideea strângerii, în scop umanitar, de semnături pe tricouri ATR imprimate cu textul „Da Donării 

De organe”. 

2. Între orele 1730 – 2030, voluntari ATR şi voluntari ai Filialei Dolj a SNCRR vor distribui 

materiale informative şi vor sta de vorbă cu publicul pe în Piaţa Mihai Viteazul, unde la 

lăsarea serii vor fi lansate baloane cu led în memoria Donatorilor-Îngeri. 

Să se considere invitaţi şi îi aşteptăm să participe la conferinţa de presă şi în Piaţa Mihai 

Viteazul 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, precum şi pe orice altă persoană interesată de subiect. 

Am fi deosebit de onoraţi dacă ar participa şi donatori sau membri de familie care au semnat 

pentru donare de la persoane dragi. 

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

Urmăriţi în Piaţa Mihai Viteazul tricourile şi şepcile verzi! 

Imagini de la evenimentele anterioare, găsiţi la: 

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

Romania/127959314005355 

www.e-transplant.ro  

 

Contact: astranrom@gmail.com 

Gh. Tache: 0762244821 

Amali Teodorescu: 0762244820 
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