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Evenimente si proiecte:

Octombrie – Luna constientizarii cancerului 
mamar

Pe parcursul intregii luni de constientizare a cancerului de san, Asociatia Zetta, cu 
sprijinul Clinicii Zetta, s-a  implicat in activitati si actiuni care au urmarit cresterea 
gradului de constientizare si informare privind lupta impotriva cancerului mamar.

Unul dintre obiectivele Asociatiei Zetta este acela de a oferi sprijin femeilor ce au trecut 
prin experienta cancerului de san și a mastectomiei, si cauta solutii viabile în 
reconstruirea feminitatii alterate, prin realizarea interventiilor de reconstructie mamara.



Am incheiat luna Octombrie, luna
internationala a constientizarii cancerului
mamar realizand, cu ajutorul
dumneavoastra, toate cele 9 interventii de 
reconstructie mamara pe care ni le-am 
propus.



Galateea – Mastectomia nu ucide feminitatea!



In cadrul evenimentului umanitar - artistic Galateea, am prezentat perspectiva realist si pozitiv asupra feminitatii si
senzualitatii femeilor care au trecut prin experienta cancerului de san si a mastectomiei, cat si solutii viabile in 
reconstruirea feminitatii alterate.
Alaturi de noi au fost Dr. Dragos Zamfirescu, Dr. Ina Petrescu si Dr. Cristian-Gabriel Viisoreanu, care au ne-au 
explicat ca exista solutii si dupa aflarea diagnosticului de cancer la san.



Expozitia de fotografie dedicate invingatoarelor cancerului
de san, din cadrul evenimentului Galeteea



Crosul toamnei
La initiativa DNATA, Asociatia Zetta a fost invitata sa participe la a IV-a editie a 
Crosului Toamnei.

Am fost prezenti cu o urna pentru colectarea donatiilor spontane si anonime si am 
recompensat donatiile individuale oferind:

• Voucher 20% discount la toate procedurile non-invazive + alte interventii in cadrul
Clinciii Zetta pentru o donatie de minim 100 lei;

• Voucher 10% discount la toate interventiile chirurgicale in cadrul Clinciii Zetta 
pentru o donatie de minim 50 lei;

• Crema de masaj Fisiocrem – tub 60 ml cu puternic efect antiinflamator pentru
ingrijirea muschilor si a ligamentelor dupa partciparea la Cros, pentru o donatie de 
minim 50 lei

• Lavete pentru curatarea si dezinfectia mainilor pentru o donatie de minim 7 lei

• Baton proteic pentru o donatie de minim 9 lei





Activitate educationala
In Romania nu exista
cursuri specializate sau
specialisti in recuperare
pentru pacientii care au 
suferit arsuri si interventii
chirurgicale post arsuri, 
fapt pentru care, cu ajutorul
Asociatiei Zetta, colega
noastra Kt. Adriana Serban, 
kinetoterapeut principal in 
cadrul Clinicii Zetta, a 
putut participa la cursul
organizat de catre Societe
Francaise de Brulologie, din 
Lorient, Franta.



Stagii de practica pentru rezidenti
Asociatia Zetta, prin intermediul Clinicii Zetta, ofera gratuit tinerilor 
medici rezidenti stagii de specializare. In perioada 1 Octombrie – 31 
Decembrie am avut placerea de gazdui un numar de 3 medici rezidenti.



Campania "Zetta - Ajuta-ne sa ajutam!“a 
continuat si in trimestrul IV

In continuare este nevoie de orice donatie pentru acoperirea
consumabilelor necesare in operatii. E o cauza buna, cu rezultate
concrete, pe care vi le aratam mereu, ca sa intelegeti ce minune
poate face in viata altor oameni gestul vostru de omenie.

Interventiile sunt realizate la Clinica Zetta, iar donatii sunt 
asteptate online, in orice moment, pe www.asociatiazetta.ro.

https://www.facebook.com/ClinicaZetta/?__tn__=K-R&eid=ARD9BXOH5EzTFF1pAwVrpaCLGSxds2p1yCC915AFiEbyyNwF7MdYQwYKBjyWEFo9kToffpiNJ7SLJJRp&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBv4Yv4uxkOz6-i7cS7mKAU8p4OqwXghTi3GpPk5gLTNVU1iWHa63AJSkbmVsLLzBpM6kXu0re8x8aQfd49179zFhl2EaxBc_6vhllYYnWM2g2yxpHH49dn82fV-4meGhxAAdG2UkABobMO2XBMR6W95_5-Eum1xQI0iaGtAO62dSZXec8lNhBbC7fmWbPXLSftuF8lQ0D-dZCinPSZo95q11g0K3yL1TB249rSccQlRm4IrwE9WVaLh0AFnVL1P1Yp6x-GGVRq-4NulB8gV_Kdln1tq4vhsKFLQaGXMUHDcBxi5rvS55EOAjtq0YIhu6Gr_IMIwa0y8mb3DW0m5a4sUw
http://www.asociatiazetta.ro/?fbclid=IwAR2YSH_DSVqX2n_oOsZdtSIC0w6LaaSkYLX57JFN7G4ogDZhcXEAwgMrtdM


Situatie financiara trimestrul IV
• In ultimul trimestru al anului 2018 s-au strans 17041 lei din donatii si 32000 lei 

din sponsorizari in contul Asociatiei Zetta. De asemenea, am realizat un numar
de 31 de operatii complexe, dintre care unele au fost premiere in Romania.



Implica-te si tu in cauza noastra!

Cum ne poti ajuta?

20 % DIN 
IMPOZITUL PE 
PROFIT (PERS. 

JURIDICA)

2 % DIN 
IMPOZITUL PE 
VENIT (PERS. 

FIZICA)

DONATII ONLINE VOLUNTARIAT



Le multumim sponsorilor:


