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133 ore
Petrecute in interventii
chirurgicale
reconstructive

3 Evenimente

26
Interventii
chirurgicale
reconstructive

+ 43 Interventii
programate pana la
sfarsitul anului

TRIMESTRUL I :
❑ Echipa medicala a realizat un numar de 26 de interventii
chirurgicale reconstructive in doar 3 luni.
❑ In primul trimestru al acestui an, cu ajutorul dumneavoastra, campania
”Zetta – Ajuta-ne sa ajutam!”, a reusit sa-si atinga scopul!
realizarea in mod gratuit a celor
doar 5 luni
❑ 3 Evenimente
❑ 3 Proiecte
❑ Educatie

50 de interventii

propuse, in

ACTIVITATE – PREMIERA MEDICALA
1. TRANSPLANTUL DE GANGLIONI LIMFATICI
VASCULARIZATI
Urmarea unui cancer, poate aparea dupa operatia de excizare a sanului, precum si
extractia unor ganglioni limfatici din axila, diagnosticul fiind numit limfedem (umflarea
mainii cu limfa ce face viata pacientei mult mai dificila).
Lipsa ganglionilor determina imposibilitatea drenarii limfei din acel loc, ce devine ca un
burete cu lichid. Din păcate, in momentul de fata, tratamentul limfedemului in Romania este
unul limitat la purtarea unor echipamente de compresie, prea putin eficiente.
In cadrul acestei operatii s-au realizat mai multe PREMIERE
▪ s-au recoltat ganglioni limfatici vascularizati de la nivel supraclavicular si au fost
transplantati la nivelul pumnului mainii cu limfedem, reparandu-se la microscop o
artera si o vena cu diametrul de numai 2 mm.
▪ in plus, s-au efectuat suturi intre 4 vase limfatice cu diametrul de 0,3 – 0,5 mm si 3
vene de calibru de 0,7 mm, cu un fir cu acul de 30 microni (cel mai mic ac si cel mai
subțire fir existent uzual in lume)

2. O alta premiera este si aparatul sofisticat, de ultima generatie care a
fost pus la dispozitia echipei Zetta de catre Tehnoplus, multumiri speciale!
Fara acest aparat, nu puteau fi identificate vase limfatice extrem de mici.
Operatia a durat 8 ore si totul a decurs conform planului.
Evolutia postoperatorie e foarte importanta si pacienta va fi ingrijita cu
atentie.

Cea mai mare rasplata pentru noi este atunci
cand reusim sa aducem zambetul pe chipul
pacientilor nostri
Laura, a avut arsuri de gradul 3 pe 45% din
suprafata corpului ei firav; Butelia a explodat
din pricina unei fisuri, iar tatal si bunica au
murit, doar ea si mama au supravietuit …cu
arsuri si cu sufletele ingenuncheate.
Fetita a trecut prin mai multe operatii deja,
pasul de ieri fiind necesar pentru a mai exciza
din cicatricile de pe maini si picioare. Nu stiu
cat exprima aceste imagini din operatia ei, dar
mama a povestit ca intrebarea pe care o repeta
adesea copila este aceasta: "De ce familia
mea...?"

In varsta de doar 6 anisori, fetita ce a cucerit
inimi si a adus lumina in suflete pe timpul sederii
sale in Clinica Zetta a ajuns aici cu o malformatie
congenitala. Practic, ii lipsea aproximativ 80% din
ureche.
"Pentru o reconstructie de ureche sunt necesare
mai multe etape operatorii. Am realizat astazi
prima etapa, care a constat in recoltarea de cartilaj
costal, pe care l-am decupat si modelat intr-o forma
cat mai apropiata de forma naturala a scheletului
cartilaginos al urechii.
Ulterior, acesta a fost implantat intr-un buzunar
creat sub pielea din spatele urechii. Pentru a obtine
rezultatul dorit si pentru a-i putea îndeplini micutei
noastre visul de a purta cercei, urmeaza sa mai
realizam inca 3-4 interventii chirurgicale in decurs
de aproape 2 ani sau poate mai mult.“- Dr. Dragos
Zamfirescu

❑ Evenimete
Concert caritabil – LOVE Z-ONE
In data de 26 februarie 2019, pe scena
Hollywood Multiplex din Bucuresti MALL,
Asociaţia Zetta, în parteneriat cu Clinica Zetta,
Hollywood Multiplex, Apa Aura si iabilet.ro, au
organizat evenimentul LOVE Z-ONE, Concert
caritabil sustinut de artistii Connect-R si Raluka.
Cei doi artisti au sustinut un recital de 2
ore, iar banii stransi din vanzarea biletelor au
mers in contul Asociatie Zetta cu scopul de a
oferi sprijin copiilor si adultilor cu situatii
sociale precare si diagnosticati cu patologii
complexe.
Din vanzarea biletelor, am reusit sa
strangem fonduri in valoare de 7025 lei, din care
6370 lei – profit, iar 655 reprezentand
cheltuielile organizatorice.

Lansare Album Foto-Text “Care dintre noi” – Chris Simion
In luna dedicata femeilor, Asociatia Zetta in parteneriat cu Biblioteca Nationala a Romaniei
au adus in atentia publicului doamne cu povesti speciale, adevarate modele care si-au pus
amprenta asupra culturii tarii noastre. Acest eveniment s-a desfasurat in cadrul a doua
editii.

In data de 14 martie, incepand cu ora 17:00, in sala de conferinte Mircea Eliade a
Bibliotecii Nationale a Romaniei (Bd. Unirii, nr. 22), a avut loc o sesiune de lectura publica
sustinuta chiar de scriitoarea Chris Simion care a citit din Albumul Photo-text ”Care dintre
noi”- fragmente din trairile ei in lupta cu cancerul.
Una dintre femeile care s-a luptat cu cancerul este scriitoarea Chris Simion Mercurian
care a ales sa isi povesteasca experienta intr-o carte. Ea si-a dorit sa impartaseasca trăirile ei
de pe tot parcursul luptei pentru viață, atat cu femeile care trec prin aceeasi suferință, cat si
cu medicii care le sunt alaturi pacinetelor in aceasta lupta.

❑ Proiecte in derulare
Studiul Galateea

Asociatia ZETTA, condusa de Dr. Dragoș Zamfirescu, impreuna cu Mihaela
Sofrone, doctor in sociologie, lector universitar, la randul ei pacienta oncologica (ea a
trecut prin experienta mastectomiei) si-au propus sa ofere suport atat lumii medicale, cat
si autoritatilor, pacientelor si familiilor acestora, realizand un studiu cu tema “calitatea
vietii femeii dupa mastectomie in Romania’’.

Scopul acestui studiu este acela de a evidentia aspecte necunoscute la nivel social despre
viata de dupa cancerul de san si dupa mastectomie si de a identifica repere psiho-sociale
ale calitatii vietii dupa aceasta experienta.

• Cui se adreseaza?
Grupul tinta al studiului il constituie femeile care au trecut prin experienta unei mastectomii, in urma
diagnosticarii cu cancer mamar, cu cel putin 2 ani in urma fata de data intervievarii. Femeile trebuie sa fie
rezidente in Romania de cel putin zece ani, de preferat de cetatenie romana, provenind din toate mediile sociale
si geografice.

(Interval de varsta, orientativ : 20-70 ani)
• Obiective specifice
- Identificarea dificultatilor de natura medicala, psihologica,
relationala sociala si profesionala cu care se confrunta femeile dupa
cancerul de san (finalizat cu o mastectomie).
- Identificarea stilului de viata inainte si dupa cancerul de san;
- Identificarea tipurilor de relatii de cuplu si calitatea acestora, inainte
si dupa mastectomie (inclusiv divortul);
- Identificarea similitudinilor in cazul recidivelor;
- Identificarea mijloacelor (metode, terapii, activităti, interventii) prin
care femeile depasesc dificultatile cu care se confrunta in urma
acestei traume;
- Identificarea rolului reconstructiei în calitatea vieții femeii după
mastectomie.

Daca doriti sa va alurati demersului nostru de a descoperi si imbunatati aspecte importante
privind calitatea vietii dupa aceasta experienta, va rugam sa ne contactati la
adresa contact@asociatiazetta.ro

❑ Educatie
In data de 29 Martie , Asociatia Zetta a organizat astazi un eveniment pentru tinerii rezidenti
de chirurgie plastica din Romania.
Prof. Dr. Hakan Ağır, venit de la Acibadem Healthcare Group, unul din punctele de
referinta pentru institutiile academice de sanatate din lume, le-a prezentat tinerilor rezidenti
din Romania cazuri complexe de chirurgie reconstructiva.

Multumim Acibadem Servicii Medicale si Dr. Hakan Ağır pentru aceasta experienta atat de utila
pentru medicii aflati la inceput de drum!

❑ Rezultate
Multumim tuturor celor care s-au implicat in campania

”Zetta – Ajuta-ne sa

ajutam!”
Cu ajutorul vostru am reusit sa realizam in mod gratuit cele 50 de operatii propuse, in
doar 5 luni! Nu

ne oprim aici!

Impreuna putem continua sa oferim sprijin copiilor si adultilor cu situatii sociale precare si
diagnosticati cu patologii complexe, pentru a putea beneficia de interventiile chirurgicale complexe de
care au nevoie.

REZULTATE FINANCIARE :
In contul Asociatiei Zetta, cu ajutorul vostru am reusit sa strangem suma de 9.850 euro

Tot in primul trimestru al anului 2019, am
sarbatorit vanzarea a 120 de torturi pe care voi, cei
care sunteti mereu alaturi de Asociatia Zetta, le-ati
comandat de la Partenerul nostru, Cărți, Dulciuri și
Flori.
Multumim Ioana Uretu pentru aceasta Campanie
frumoasa pe care o derulam impreuna. Multumim
tuturor celor care au comandat tortul Zetta.
Un mod “dulce” de a te implica in campania “Zetta –
Ajuta-ne sa ajutam”, este sa comanzi tortul Zetta de la
partenerul nostru Cărți, Dulciuri și Flori.

CONTACT
Sediu Social:
Str. Str. Ghita Padureanu, nr. 5, sector 2, Bucuresti

Email: contact@asociatiazetta.ro
Telefon: 031-005.11.45
CUI: 38505230
Cont Bancar IBAN:
RO10 BTRL RON CRT 041 240 3901 deschis la Banca
Transilvania SA Agentia Dorobanti
www.asociatiazetta.ro

