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Din pasiune pentru excelenta, cu grija fata de oameni



Zetta inseamna Excelenta

Va multumim tuturor pentru ca ne-ati fost alaturi in 2019 si ca, 

impreuna, am reusit sa realizam peste 100 de interventii reconstructive 

pro bono pentru pacientii cu situatii precare, care aveau nevoie de 

ajutorul nostru.

Bucuria noastra este aceea ca 

putem contribui la imbunatatirea

vietii pacientilor. 

Bucuria si increderea pe care le-o 

putem oferi pacientilor dupa o 

operatie reusita, nu se compara cu 

absolut nimic.



Retrospectiva anului

2019

 Peste 100 interventii

reconstructive pro bono

 Premiere Medicale

 Ne-am marit echipa

 Evenimente

 Proiecte Sociale

 Multumiri Sponsorilor



Si in anul 2019 ne-am dus mai departe misiunea de a fi alaturi de 

pacientii cu situatii financiare precare care au fost diagnosticati cu 

patologii complexe si care necesitau interventii reconstructive. 

Medicii Asociatiei Zetta, condusi de Dr. Dragos Zamfirescu, au 

realizat peste 100 de interventii pro-bono.
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Echipa Asociatiei Zetta



Premiere Medicale in 2019

- Transplantul de ganglioni limfatici vascularizati

▪ 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. 

- Repararea unui nerv care sa asigure sensibilitatea sanului 

nou creat, in cadrul interventiei de recontructie mamara cu 

tesut propriu

In cadrul interventiei de reconstructie mamara cu tesut propriu, am 

reparat 2 artere si 2 vene la microscop si, pentru prima data intr-o astfel

de operatie, am adaugat repararea unui nerv care sa asigure sensibilitatea

sanului nou creat. 

▪ 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)



2019

EVENIMENTE



Concert caritabil LOVE Z-ONE

Connect-R si Raluka au sustinut un recital 

de 2 ore in cadrul Hollywood Multiplex, iar

banii stransi din vanzarea biletelor au mers

in contul Asociatie Zetta pentru pacientii

programati in prima perioada a anului.



Lansare Album Foto-Text “Care dintre noi” – Chris Simion

Doua sesiuni de lectura publica 

sustinuta chiar de scriitoarea

Chris Simion care a recitat din 

Albumul Photo-text ”Care dintre

noi”- fragmente din trairile ei in 

lupta cu cancerul. 

Scriitoarea a ales sa isi povesteasca experienta intr-o carte pentru ca si-a dorit sa

impartaseasca trăirile ei de pe tot parcursul luptei pentru viata, atat cu femeile

care trec prin aceeasi suferina, cat si cu medicii care le sunt alaturi pacinetelor in 

aceasta lupta. La eveniment au participat paciente ale Asociatiei care s-au aflat

in lupta cu cancerul mamar.



Dream’s Balloon – O zi despre ele

Asociatia Zetta - partener la Editia a V-a (la 

Grand Hotel Continental) si Editia a VI-a (la 

Palatul Noblesse), al evenimentului

Dream’s Balloon. 

Evenimentul Dream’s Balloon – O zi

despre ele reprezinta o zi dedicata

frumusetii care nu poate fi invinsa de nicio

boala.

La fiecare editie, zece paciente care 

traiesc si lupta cu diagnosticul de cancer 

se bucura de relaxare si rasfat prin sedinte

de machiaj si de coafura. 



Serile Zetta Art Editia a II-a - Dedicata medicilor de excelenta

Serile Zetta Art - eveniment de socializare, dedicat

medicilor, aflat deja la cea de-a II-a Editie. 

In cadrul Galeriei Alexandra’s, medicii s-au 

bucurat de momente artististice sustinute de 

soprana Domnita Iscru si au degustat vinuri de la 

Cramele Asconi. 

Serile Zetta Art este un eveniment caritabil, 

toate fondurile obtinute din vanzarea biletelor au 

mers in contul Asociatiei Zetta si sunt destinate 

realizarii de interventii chirurgicale pentru pacientii

asociatiei.



Together for Women’s Health

In cadrul Campaniei Internationale de Constientizare a Cancerului Mamar, Asociatia 

Zetta a marcat 16 Octombrie 2019 – Ziua dedicata realizarii de interventii pro bono de 

reconstructie mamara post mastectomie, prin derularea actiunii “Together for Women’s 

Health”

Ca in fiecare an, de la infiintare, cu ocazia acestei date importante, celebrate la nivel

international, Asociatia Zetta realizeaza interventii pro bono de Reconstructie Mamara cu 

implant mamar de silicon si cu tesuturi proprii.



Gala “Zetta – Ajuta-ne sa ajutam!” 2019

Eveniment aflat la cea de-a II-a Editie, si-a deschis

portile in seara de 20 noiembrie la Le Château si a 

dezvaluit rezultatele impresionante ale campaniei cu 

acelasi nume, la momentul bilantului unui an 

extraordinar.

Cei peste 200 de invitati au putut urmari in deschidere

un film de prezentare a activitatii din ultimul an al 

Asociatiei Zetta si s-au delectat cu momente artistice

sustinute de Orchestra Medicilor din Bucuresti “Dr. 

Ermil Nichifor”, Raluca Blejusca si Magitot.



O parte importanta a Galei a fost dedicata medicilor si

rezidentilor din toate colturile tarii, care au fost premiati

pentru Excelenta in Chirurgie Plastica, dar si pentru

colaborare interdisciplinara.



Mos Craciun in vizita la copiii Asociatiei Zetta

Mos Craciun impreuna cu Anca Sina Serea au facut

o vizita micutilor pacienti ai Asociatiei Zetta. Atat ei, 

cat si copiii de la MagiCAMP care au venit in vizita pe 

la noi, au colindat si au spus poezii, iar Mosul i-a 

rasplatit cu o multime de cadouri.



Campania "Zetta - Ajuta-ne sa

ajutam!“ a luat premiu pentru

Implicare Sociala la Gala 

Performantei si Excelentei.

Aceasta campanie a dus la bun 

sfarsit este 125 de operatii grele

pro-bono.Pacienti copii si adulti

trecuți prin accidente cumplite, 

incendii, prin cancer sau prin

experienta malformațiilor au 

astăzi puterea de a zâmbi datorita

acestei mișcările voluntariat

medical.



Trofeul Unica pentru Implicare Sociala

A ajuns acolo unde merita, la 

Asociatia ZETTA, casa unde s-

a nascut campania pentru

viata “Ajuta-ne sa ajutam!”, 

care a salvat 125 de vieti prin

operatii grele facute pro bono 

de medicii voluntari.



PROIECTE 
Campania SMS

Pentru ca Campania “Ajuta-ne sa ajutam” a 

depasit toate asteptarile, in anul 2019 am 

lansat o noua modalitate de donatii, donatia

prin SMS.

Printr-un SMS, oricine si-a dorit sa ni se 

alature demersului nostru de a sprijini

pacientii cu situatii precare, a putut sa o faca

cu un simplu SMS.

1 SMS = 2 euro in contul asociatiei noastre

Campania prin SMS a fost valabila in 

perioada 15 Iulie 2019– 15 Ianuarie 2020

2019



Galateea

Asociatia ZETTA a realizat studiul

Galateea privind calitatea vietii

dupa cancerul de san, in 

Romania. 

Proiectul a fost coordonat de 

dna. Mihaela Sofrone, Doctor in 

Sociologie, Lector Universitar, 

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.



Visus - ZETTA

Clinica de oftalmologie Visus s-a alaturat

proiectului nostru prin redirectionarea a 

caten 5 lei la fiecare pereche de ochelari

vanduta. 

“Toata admirația noastră pentru Dr.Dragos

Zamfirescu și întreaga echipa pentru tot ceea ce

faceți! Iar noi alături de pacientii noștri promitem sa va

fim alături, virând câte 5 RON din fiecare pereche de 

ochelari achizitionata la VISUS Clinic in fondul

Asociației Zetta, Asociația cu ajutorul căreia oameni

fără posibilități financiare dar cu probleme grave pot 

beneficia de intervenții chirurgicale gratuite!” – Visus 

Clinic, Dr. Olena Palii



PARTENERIATE

2019

Romgaz – a inteles responsabilitatea sociala a 

acestui demers si s-au alaturat campaniei «Zetta –

Ajuta-ne sa ajutam!» cu o donatie care a constituit 

un fond de urgenta pentru cazurile care nu pot 

suferi amanare.

MagiCAMP – parteneriatul nostru cu MagiCAMP

a continuat si in 2019, si, astfel, copilasii cu arsuri

au putut beneficia de interventiile reconstructive de 

care aveau nevoie.  



Bilant financiar 2019

Venituri obtinute din:

Campania SMS 15 Iulie – 31 Decembrie 2019 – 48.545,12 lei

Donatii online pe site 9.371,33 lei

Donatii directe in contul Asociatiei 53.555,07 lei

Vanzari produse si donatii cash 24.028 lei

Contracte de sponsorizare incheiate cu diverse companii 373.002,15 lei

TOTAL venituri 2019 = 508.501,67

Cheltuieli realizate pentru

- Consumabile pentru interventiile chirurgicale, 

- Organizare evenimente

- Activitati suport

TOTAL cheltuieli 2019 = 507.974,82



Multumim sponsorilor
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