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Ionela CHIRCU

Cea de-a 69 ediție și ulti-
ma din anul 2019 a programu-
lui social filantropic „Sănătate 
pentru sate”, desfășurat de vo-
luntarii Catedralei Mântuirii Nea-
mului, a ajutat copiii, părinții și 
bunicii din comuna Nuci să-și fa-
că ample investigații medicale, 
gratuite. Specialiștii în cardiolo-
gie, ORL, gastroenterologie, dia-
bet și boli de nutriție, oncologie 
și pediatrie i-au examinat clinic 
și, în funcție de rezultate, i-au 
învățat cum să-și mențină sta-

rea de sănătatea sau i-au îndru-
mat către clinicile de specialita-
te. Pentru rezultate cât mai pre-
cise, toți pacienții au făcut și câ-
te o ecografie și o electrocardio-
gramă. „Este o satisfacție să pu-
tem ajuta acești oameni care nu 
au posibilitatea să deplaseze pâ-
nă în București să fie văzuți de 
specialiști”, a spus dr. Nicole-
ta Ungureanu, medic specialist 
ORL. Și medicul pediatru Larisa 
Chiriac a subliniat faptul că «es-
te o inițiativă extrem de bună 
pentru toate categoriile de vâr-
stă, mai ales pentru pediatrie, 

din punctul meu de vedere, pen-
tru că anumite boli trebuie tra-
tate cât mai repede, iar părinții 
nu sunt informați sau nu au timp 
sau au foarte mulți copii și este 
foarte dificil pentru ei ca și cost 
să fie văzuți de către un specia-
list, medicul de familie neputând 
să îi ajute în toate privințele”. 

„Este o activitate care a 
adus foarte multă bucurie în 
comuna Nuci. Noi am mai fost 
aici și acum doi ani cu aceas-
tă campanie. Acești oameni au 
o mare nevoie de o asemenea 
campanie, pentru că locuiesc 
la o distanță considerabilă față 

de București și se deplasea-
ză mai greu în oraș, iar medicii 
specialiști se găsesc mai greu la 
sate”, a spus Dănuț Prună, co-
ordonatorul voluntarilor Paracli-
sului Catedralei Mântuirii Nea-
mului. Și pentru că părintele 
Gheorghe Nuță, de la Parohia 
Nuci, le-a cerut voluntarilor să 
revină în această comunitate, 
în beneficiul localnicilor, cam-
pania s-a desfășurat în cele mai 
bune condiții și prin grija du-
hovnicului sătenilor. „Dorim să 
intensificăm astfel de activități 
atât în parohia noastră, cât și 
în alte parohii din zonă pentru 
că sunt foarte mulți oameni ca-
re au nevoie de sprijin, în speci-
al medical, dar nu numai, lucru 
pe care voluntarii îl fac de mult 
timp cu sârg, cu dragoste și cu 
profesionalism. Noi suntem la a 
doua activitate «Sănătate pen-
tru sate» pe care o facem îm-
preună cu voluntarii Paraclisu-

lui Catedralei Mântuirii Neamu-
lui”, a spus părintele Gheorghe 
Nuță.

 
Pacienții: „Suntem 

mulțumiți de aceste 
servicii”

Acțiunea voluntarilor Ca-
tedralei Mântuirii Neamului a 
fost primită cu bucurie de că-
tre pacienți. „Este un lucru foar-
te bun pentru noi, mai ales 
că foarte multă lume nu are 
posibilități să meargă să facă pe 
cont propriu analize. Noi sun-
tem mulțumiți de aceste servi-
cii”, a spus o pacientă. Campa-
nia „Sănătate pentru sate” es-
te un program derulat de Pa-
triarhia Română în parteneri-
at cu Ministerul Sănătății. Peste 
8.700 de persoane au beneficiat 
de consultații, analize și consili-
ere medicală, de la debutul pro-
gramului și până în prezent.

VOLUNTARII PATRIARHIEI ROMÂNE, LA FINALUL ANULUI 2019

Încă o ediție de succes a campaniei  
„Sănătate pentru sate”, în comuna Nuci  

La solicitarea părintelui Gheorghe Nuță, parohul 
Parohiei Nuci, voluntarii Catedralei Mântuirii Neamului 
s-au aflat sâmbătă, pe 14 decembrie, din nou, în 
mijlocul localnicilor din comuna Nuci. Peste 70 de 
copii și adulți au fost consultați cu acest prilej și au 
învățat cum să trăiască sănătos, direct de la experții în 
domeniul medical.

“Sunt foarte mulți 
oameni care au nevoie 
de sprijin medical

Gheorghe Nuță
parohul Parohiei Nuci


