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Anul trecut, ca și în 
alți ani de altfel, volun-
tarii de la Paraclisul Ca-
tedralei Mântuirii Neamu-
lui (CMN) au continuat și 
seria de acțiuni „Sănătate 
pentru sate” și „Prevenție 
și educație pentru sănă-
tate”. Astfel, aproxima-
tiv 8.000 de oameni fă-
ră venituri sau cu veni-
turi mici au beneficiat de 
servicii de asistență me-
dicală primară și analize 
gratuite, realizate de me-
dici specialiști. De aseme-
nea, 12.000 persoane, în 
special copii și tineri de la 
sate, au primit sfaturi pri-

vind prevenirea îmbolnă-
virii și recomandări pen-
tru o viață sănătoasă. 

Aparatură 
medicală de 
72.000 de euro, 
donată centrelor 
de transfuzii

Anul trecut, volunta-
rii au luat parte și la am-
ple proiecte de dotare 
a Centrelor de Transfu-
zii din București, Ploiești, 
Constanța. Pentru aces-
te unități sanitare ei do-
nat aparatură medicală în 

valoare totală de 72.000 
euro. Despre implicarea 
Bisericii în sprijinirea ac-
tului medical, voluntarul 
coordonator Alina Jiga 
Scurtu a spus că nu se li-
mitează la ceea ce fac cei 
de la Paraclisul Catedra-
lei Mântuirii Neamului, ci 
există numeroase acțiuni 
în întreaga țară, la nivel 
de eparhii și protopopia-
te, care nu au fost conto-
rizate în acest calcul. Tot 
în 2018, Patriarhia Româ-
nă, prin voluntarii Para-
clisului Catedralei Mân-
tuirii Neamului, a conti-
nuat și campania „Do-
nează sânge, salvează o 
viață”, începută în aprilie 
2013. Concret, aceștia s-

au implicat în organizarea 
de campanii de donare, 
susținerea centrelor de 
transfuzii din București 
și Ploiești cu produse ali-
mentare pentru dona-
tori și participarea la do-
tarea centrelor cu apa-
ratură medicală. În plus, 
anul trecut, Centrul de 
Transfuzii Ploiești a fost 
sponsorizat săptămânal 
cu produse de patise-
rie (19.600 de cornuri), 
iar Centrul de Transfu-
zii al Spitalului Militar din 
București a fost sponsori-
zat cu produse de patise-
rie pentru anumite cam-
panii de do-
nare de sân-
ge. În cei 

șase ani de desfășurare a 
campaniei „Donează sân-
ge, salvează o viață”, vo-
luntarii Paraclisului CMN 
au venit în sprijinul ac-
tului medical cu peste 16 
tone de sânge. Voluntarii 
de la Paraclisul Catedra-
lei Naționale desfășoară 
activități sociale constant, 

în mai multe direcții. 
Unele s-au concreti-
zat în adevărate cam-

panii, altele au loc frec-
vent, sau izolat. Toate 
activitățile social-filantro-
pice ale acestora sunt co-
ordonate de părintele Ar-
himandrit Ciprian Grădi-
naru. Vă lăsăm în cele ce 
urmează, să urmăriți câ-
teva imagini surprinse de 
noi, în timpul unor acțiuni 
de acest gen, desfășurate 
în localități din Ilfov și în 
împrejurimi.   

Voluntarii de la Paraclisul Catedralei 
Mântuirii Neamului au fost misionarii 
bunăvoinței și în 2018. Din dragoste 
pentru semenii lor, prin activitățile social-
filantropice pe care le-au desfășurat 
sub coordonarea părintelui Arhimandrit 
Ciprian Grădinaru, aceștia au salvat 
numeroși oameni din ghearele morții și 
au ajutat mulți alții să ducă o viață mai 
ușoară și mai frumoasă. 

“Astfel de acțiuni 
sunt desfășurate în mod 
constant de volunta-
rii Paraclisului Catedralei 
Naționale. Ultima acțiune 
de acest gen a avut loc 
în luna octombrie a anu-
lui trecut, când volunta-
rii noștri au donat apa-
ratură medicală Centrului 

Sfântului Nectarie din Ca-
pitală. De altfel, volunta-
rii noștri sunt recunoscuți 
pentru activitățile de or-
din social pe care le în-
treprind”, ne-a spus 
Dănuț Prună, coordona-
torul grupului de volun-
tari CMN. În luna aprilie 
a anului trecut, volunta-

rii Paraclisului Catedralei 
Naționale au donat Cen-
trului de Transfuzii al Spi-
talului Militar Central din 
București un frigider de 
tip bancă de sânge model 
BBR 270W, în valoare de 
15.000 lei. Frigiderul răs-
punde unor cerințe stric-
te pentru stocarea sân-

gelui și a componentelor 
de sânge. Cu o lună în ur-
mă, în martie, ei donase-
ră aceluiași spital un apa-
rat medical în valoare de 
4.550 de euro și anume 
un agitator de trombocite 
model Nuve PN 300 (ca-
re ajută la refacerea nive-
lului trombocitar al bolna-
vilor care urmează trata-
mente cu citostatice, dar 
și în ortopedie, în trans-
plantul de organe, sau 
în alte intervenții chirur-
gicale).
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După cum spuneam anterior, activitățile social-filantropice ale voluntarilor 
Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului sunt diverse și numeroase. De pildă, 
recent aceștia i-au donat 11 combine frigorifice Spitalului Clinic „Dr. Victor Babeș”, 
din București. Aparatele sunt de un real folos secției de boli infecțioase unde 
sunt îngrijiți copii de toate vârstele.

Voluntarii CMN au donat 
frigidere la Spitalul Victor Babeș

Voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, bilanţul anului 2018

Mii de vieţi salvate prin campanii de sănătate şi 
zeci de mii de euro donaţi spitalelor


