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Momentele petrecute 
împreună cu profesioniștii 
în domeniul medical au 
fost de bun augur pentru 
cei 240 de învățăcei. Me-
dicii și asistenții voluntari 
le-au prezentat noțiuni 
de menținere a igienei 
personale, tehnici de co-

rectare a poziției coloanei 
vertebrale și le-au ofe-
rit informații despre folo-
sirea corectă a dispoziti-
velor electronice, feno-
menul de bullying și des-
pre modul prin care poa-
te fi combătut. Și pentru 
că întâlnirea copiilor cu 

specialiștii a avut loc în 
preajma zilei de Moș Ni-
colae, experții în sănătate 
le-au oferit, pe lângă sfa-
turile atât de utile, și da-
ruri frumoase și prețioase 
care au constat în produ-
se bio, produse ce-i va 
ajuta să-și mențină să-
nătatea intactă. „Am fost 
plăcut impresionată să 
văd că întâlnesc din ce 
în ce mai mulți copii ca-
re cunosc regulile de igi-
enă bucală. Este impor-
tant să-și mențină igiena 
corectă, sănătatea ora-
lă, pentru a nu avea pro-
bleme mai târziu, înce-
pând cu durerile și, încet, 
încet, ajungând la pier-
derea dinților în final“, a 
spus medicul stomatolog, 
Claudia Budună.

„Această campanie 
este o ramură a campa-
niei «Sănătate pentru sa-
te». De fapt, de aici am 
pornit. Ne-am deplasat 
în diverse sate, comu-
ne și orașe din România 
și am constatat că acești 
copii cu care ne intersec-
tăm nu cunoșteau aceste 
noțiuni despre sănătate 
și atunci ne-am gândit să 
implementăm campania 
de «Prevenție și educație 
pentru sănătate». Es-
te mult mai ușor pentru 
că la campania «Sănă-
tate pentru sate» nu ve-

neau atâția copii, câți gă-
sim în școală. Aici ne pu-
tem adresa tuturor copi-

ilor. Ne-am adresat ele-
vilor claselor I-VIII, pen-
tru că aceștia au imple-
mentate mai puțin aceste 
obiceiuri nesănătoase“, a 
spus Dănuț Prună, coor-
donatorul voluntarilor Pa-
raclisului Catedralei Mân-
tuirii Neamului.

Peste 15.200 de 
beneficiari, în 58 
de ediții

„Suntem la a tre-
ia activitate desfășurată 
de voluntari aici, în paro-
hia noastră, Parohia Moa-
ra Săracă. Am avut o pri-
mă acțiune a caravanei 
«Sănătate pentru sate» 
și după aceea, activita-
tea de «Prevenție a can-
cerului de col uterin». Și 
iată că astăzi avem aici 
activitatea de «Prevenție 
și Educație pentru sănă-
tate». Nu putem decât 
să fim recunoscători și 
să le mulțumim volunta-
rilor pentru acest lucru“, 
a spus părintele Cor-

nel Enache, de la Paro-
hia Moara Săracă. Pro-
gramul de la Moara Vlăsi-
ei a fost ultimul de acest 
gen desfășurat de vo-
luntarii Paraclisului Cate-
dralei Mântuirii Neamu-
lui în anul 2019. La fi-
nele acestui program, 
campania „Prevenție și 
educație pentru sănăta-
te” depășise 15.200 de 
beneficiari, în cele 58 de 
ediții. Toate acțiunile vo-
luntarilor de la Paraclisul 
Catedralei Naționale s-
au desfășurat cu binecu-
vântarea Patriarhului Ro-
mâniei, Preafericitul Pă-
rinte Daniel, sub atenta 
coordonare a părintelui 
 arhim. Ciprian Grădinaru.

Moara Vlăsiei 

Elevii au 
făcut 
„Prevenţie 
şi educaţie 
pentru sănătate“
La final de an, elevii Școlii Gimnaziale nr. 2 din Moara Vlăsiei 
s-au bucurat de vizita unor oaspeți cu totul speciali, voluntarii 
Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului. Specialiștii i-au 
învățat cum să aibă grijă de sănătatea lor fizică, emoțională și 
intelectuală. 
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Ne adresăm 
tuturor copiilor”

coordonatorul 
voluntarilor 
Paraclisului 
Catedralei 
Mântuirii Neamului

Dănuț Prună


