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Până să ajungă vo-
luntarii Paraclisului Cate-
dralei Mântuirii Neamului 
(CMN) în comunele lor, o 
mare parte dintre femei-
le din Nuci și Grădiștea, 
nu-și făcuseră nicioda-
tă testul care le poate fe-
ri de  complicațiile can-
cerului de col uterin și 
care, implicit, le-ar pu-
tea salva viața. „Nu am 
mai făcut Testul Babeș-
Papanicolau, nu știu cum 
e. Am citit despre el. Am 
două fete de 27 și 30 de 
ani și nici ele nu au fă-
cut acest test”, a spus o 
femeie în vârstă de 52 
ani, care a beneficiat de 
controalele oferite de 
specialiști, în campania 
de la Nuci. Este esențial 
ca toate femeile să fa-
că periodic acest test ca-
re permite diagnosticarea 
eventualelor leziuni can-
ceroase din timp, când 
viața le-ar putea fi sal-
vată, spun organizatorii. 
Iar programul Patriarhi-
ei, demarat în parteneri-
at cu specialiștii Institu-
tului Oncologic din Capi-
tală, oferă această șansă 
și femeilor fără posibilități 
financiare și asigurare de 
sănătate, din satele în 
care, oricum, nu ar pu-
tea fi efectuate astfel de 
investigații clinice. 

Din 85 de paciente ca-
re au fost investigate, 30 
au probleme de sănătate. 
„Rezultatele arată că 55 
de femei sunt sănătoase 
și vor fi chemate, conform 

protocolului, pentru repe-
tarea examenului peste 
5 ani. 30 prezintă diverse 
afecțiuni care necesită col-
poscopie și/sau tratament 
ginecologic de specialita-
te și monitorizare de la 1 
la 3 ani”, explică dr. Vir-
giliu Prunoiu, coordona-
tor Screening la Institutul 
Oncologic București, con-
form Basilica.ro. Dar, pen-
tru că 15 paciente necesi-
tă analize amănunțite ca-
re pot fi realizate numai în 
baza unui sistem complet 

pentru video-colposcopie 
digitală, voluntarii Paracli-
sului Catedralei Mântuirii 
Neamului îl vor cumpăra 
din fondurile pe care  le-au 
strâns în cadrul semimara-
tonului caritabil Run for Li-
fe, organizat de ei în data 
de 10 martie. 

„La recoltarea pro-
belor au participat me-
dici și asistente din ca-
drul Institutului Oncolo-
gic București, sprijiniți 
de voluntarii de la Para-
clisul Catedralei Mântui-
rii Neamului aflați sub co-
ordonarea Părintelui Ar-
himandrit Ciprian Grădi-
naru, dar și de preoții din 
localități și reprezentanți 
ai oficialităților locale”, 
a spus Dan Prună, coor-
donatorul voluntarilor, ci-
tat de Basilica.ro. Campa-
nia se desfășoară în ba-
za protocolului încheiat 
în luna ianuarie a acestui 
an între Institutul Oncolo-
gic ”Profesor Doctor Ale-
xandru Trestioreanu”, din 
București și Patriarhia Ro-
mână. Toate acțiunile so-
cial-filantropice ale Para-
clisului Catedralei Mân-
tuirii Neamului se deru-
lează de către voluntari 
sub coordonarea aten-
tă a Părintelui Arhiman-
drit Ciprian  Grădinaru. 

De altfel, Biserica Orto-
doxă Română este cel 
mai mare filantrop ra-
portat la contribuția sa 
în acțiunile sociale. Zeci 
de mii de persoane au 
beneficiat până în pre-
zent numai de proiectele 
desfășurate de volunta-
rii Paraclisului Catedralei 
Naționale. Reamintim că, 
prin programul „Donează 
sânge, salvează o viață!” 

au fost colectate pes-
te 10 tone de sânge. De 
asemenea, prin interme-
diul proiectelor „Sănătate 
pentru sate” și „Prevenție 
și educație pentru sănă-
tate” au fost asistați și 
consiliați în diferite spe-
cializări medicale foarte 
mulți oameni de la sate.
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Frigiderul răspunde 
unor cerințe stricte pen-
tru stocarea sângelui și a 
componentelor de sânge. 
Aparatul are o capacitate 
de 96 de pungi de sânge, 
a câte 450 de mililitri fi-
ecare. Potrivit Basilica. ro, 
voluntarii coordonați de 
părintele Ciprian Grădi-
naru nu sunt la prima 
acțiune de acest gen. 
Luna trecută, au donat 
aceluiași spital un apa-
rat medical în valoare de 
4.550 de euro și anume 
un agitator de tromboci-
te model Nuve PN 300. 
Transfuzia de tromboci-
te este utilizată în speci-
al în domeniul oncologic, 
pentru refacerea nivelului 
trombocitar al bolnavilor 
care urmează tratamen-
te cu citostatice, dar și în 
ortopedie, în transplan-
tul de organe, sau în al-
te intervenții chirurgicale.

“Donațiile îndreptate 
către Centrul de transfu-
zii al Spitalului Militar au 
însumat până în prezent  
36.500 de lei. Mulțumim 
sponsorilor, persoane fi-
zice și juridice, care fac 
posibile aceste proiec-
te de ajutorare a spitale-

lor și centrelor de trans-
fuzii și implicit a oameni-
lor în suferință”, a decla-
rat pentru Agenția de știri 
Basilica.ro, Alina Jig, vo-
luntar al Paraclisului Ca-
tedralei Mântuirii Nea-
mului. Însă, donațiile fă-

cute de Patriarhia Ro-
mână către spitalele din 
București și din provincie 
se ridică la o valoare mult 
mai mare. Numai în ulti-
mii trei ani, Patriarhia a 
donat aparatură medica-
lă a căror costuri ajung la 
190.000 de euro. Au fost 
donate dispozitive medi-
cale pentru douăzeci de 
spitale din țară.   
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Acțiunile de caritate ale voluntarilor 
Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, 
continuă. Recent, ei au donat Centrului 
de Transfuzii al Spitalului Militar Central 
din București un frigider de tip bancă de 
sânge model BBR 270W, în valoare de 
15.000 lei.  
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Campania Patriarhiei și a Institutului Oncologic, în Ilfov

Femeile din Nuci și Grădiștea   
și -au primit rezultatele testelor de 
depistare a cancerului de col uterin

 Aproape 40 dintre ele au probleme de sănătate
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Medicii în evidențele cărora se află femeile din 
comunele Nuci și Grădiștea au intrat în posesia 
rezultatelor investigațiilor efectuate de acestea, 
în cadrul campaniei desfășurate de Patriarhia 
Română în parteneriat cu Institutul Oncologic din 
București. Rezultatele probelor prelevate de la 
paciente la începutul anului sunt îngrijorătoare. 
Multe femei de la sate au probleme serioase 
de sănătate și necesită ample examinări și 
tratamente de specialitate pe termen lung. 
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Voluntarii CMN 
au ajutat 
medicii și 
asistenții care 
au participat 
la prelevarea 
probelor”
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Catedralei 
Mântuirii Neamului
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