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Campania ZETTA - “Ajuta-
ne sa ajutam!” a continuat

si in 2020

Chiar daca a fost un an extrem de 
dificil și imprevizibil, cu ajutorul
vostru, al celor care v-ați implicat si
de data aceasta, am reusit sa
mergem mai departe cu misiunea
noastra de a face bine. 

A fost un an atipic, dar noi l-am transformat intr-un an al implicării si al solidaritatii
reusind sa sprijinim cu interventii probono 50 de pacienti care au avut nevoie de noi. 



Premiere medicale
𝗢𝗢 𝗽𝗽𝗿𝗿𝗲𝗲𝗺𝗺𝗶𝗶𝗲𝗲𝗿𝗿𝗮𝗮 𝗶𝗶𝗻𝗻 𝗖𝗖𝗹𝗹𝗶𝗶𝗻𝗻𝗶𝗶𝗰𝗰𝗮𝗮 𝗭𝗭𝗲𝗲𝘁𝘁𝘁𝘁𝗮𝗮 𝘀𝘀𝗶𝗶 𝗰𝗰𝗲𝗲𝗹𝗹 𝗺𝗺𝗮𝗮𝗶𝗶 𝗽𝗽𝗿𝗿𝗼𝗼𝗯𝗯𝗮𝗮𝗯𝗯𝗶𝗶𝗹𝗹 𝗶𝗶𝗻𝗻 𝗥𝗥𝗼𝗼𝗺𝗺𝗮𝗮𝗻𝗻𝗶𝗶𝗮𝗮
Intr-un singur timp operator s-a realizat tratamentul complex al 
limfedemului membrului superior prin liposuctie și transfer de ganglioni, 
dar si o reconstructie totala a sanului pierdut in urma mastectomiei, prin
tehnica DIEP.
Reconstructia totala a sanului implica atat reconstructia fizica a sanului care 
a fost realizata prin transfer liber de tesut autolog de la nivelul
abdomenului, reconstructie de ganglioni in axila, cat si reconstructia
partiala a sensibilitatii realizata prin suturi nervoase. 
O reconstructie de o asemenea amploare realizata in cadrul unei singure
interventii se efectueaza, la ora actuala, in extrem de putine centre
medicale la nivel global.
Intreaga interventie a durat 9 ore si totul a decurs fara complicatii sub 
atenta observatie si coordonare a 
Dr. Dragos Zamfirescu.
Daca anul trecut am inregistrat un numar semnificativ de operatii de 
reconstructie mamara, anul acesta am marcat cele mai complexe
interventii, adevarate performante medicale la nivel national si de ce nu 
chiar mondial.



Gabriel, pacientul Asociatiei
Zetta, care are nevoie de multiple 
interventii pentru redobandirea
functionala si estetica a unei
normalitati pierdute cu multa vreme
in urma.

Gabriel are 18 ani. Cand avea 5 
ani, casa in care locuia cu parintii și
cele doua surori a ars. A ars și el. 
Capul, mainile si o parte din corp au 
ars atat de rau incat vor mai dura ani 
de zile pentru recuperarea fizica
partiala. 
Tatal a murit in incendiul acela. 

Acum doi ani, din cauza unui bec
care a facut o flama, casa a ars din 
nou din temelii. Casa subreda, intr-
un sat din Botosani. Flama a cazut
pe o bucata de polistiren si totul s-a 
transformat in scrum. 

Prin bunavointa unui OM, cu 
suflet mare, Gabriel, mama sa si cele
doua surori locuiesc acum intr-un 
apartament in Iași.

Gabriel este elev la Seminarul
Teologic Ortodox. Sora mai mica este
eleva la școala generala, iar cea
mare este studenta la master. Copiii
acestia care au ramas pe drumuri isi
continua școala. 

Gabriel insa, nu are decat brate, 
și-a pierdut mainile datorita
arsurilor. Nu avea nas, doar doua
orificii prin care respira... Petice din 
grefe de piele pe cap si pe corp... 
dar, Gabriel vine adesea singur cu 
trenul de la Iasi, doar pentru „un 
control”. Si de la Zetta din nou la 
gara spre Iasi. 

Povesti de suflet – alte 2 operatii pentru
Gabriel



In cazul lui Gabriel echipa medicala condusa de Dr. Dragos Zamfirescu a 
realizat o r𝗲𝗲𝗰𝗰𝗼𝗼𝗻𝗻𝘀𝘀𝘁𝘁𝗿𝗿𝘂𝘂𝗰𝗰𝘁𝘁𝗶𝗶𝗲𝗲 𝘁𝘁𝗼𝗼𝘁𝘁𝗮𝗮𝗹𝗹𝗮𝗮 𝗱𝗱𝗲𝗲 𝗻𝗻𝗮𝗮𝘀𝘀 𝗽𝗽𝗿𝗿𝗶𝗶𝗻𝗻 𝗽𝗽𝗿𝗿𝗲𝗲𝗳𝗳𝗮𝗮𝗯𝗯𝗿𝗿𝗶𝗶𝗰𝗰𝗮𝗮𝗿𝗿𝗲𝗲𝗮𝗮 𝗻𝗻𝗮𝗮𝘀𝘀𝘂𝘂𝗹𝗹𝘂𝘂𝗶𝗶
𝗹𝗹𝗮𝗮 𝗻𝗻𝗶𝗶𝘃𝘃𝗲𝗲𝗹𝗹𝘂𝘂𝗹𝗹 𝗮𝗮𝗻𝗻𝘁𝘁𝗲𝗲𝗯𝗯𝗿𝗿𝗮𝗮𝘁𝘁𝘂𝘂𝗹𝗹𝘂𝘂𝗶𝗶, 𝘂𝘂𝗿𝗿𝗺𝗺𝗮𝗮𝘁𝘁𝗮𝗮 𝗱𝗱𝗲𝗲 𝘁𝘁𝗿𝗿𝗮𝗮𝗻𝗻𝘀𝘀𝗽𝗽𝗹𝗹𝗮𝗮𝗻𝗻𝘁𝘁𝗮𝗮𝗿𝗿𝗲𝗲𝗮𝗮 𝗹𝗹𝗮𝗮 𝗻𝗻𝗶𝗶𝘃𝘃𝗲𝗲𝗹𝗹𝘂𝘂𝗹𝗹
𝗳𝗳𝗲𝗲𝘁𝘁𝗲𝗲𝗶𝗶.
In cadrul primei interventii,pacientului i s-a prefabricate un nas la 
nivelul antebratului. Sub piele s-a plasat un schelet cartilaginos
asemanator cu cel al unui nas. De la
nivelul coastelor a fost recoltat cartilaj, care a fost sculptat si montat
astfel incat sa reconstituie cat mai aproape de normal structura interna 
de sustinere a unui nas. Tegumentul a fost si el rearanjat pentru a 
realiza o reconstructie partiala a narilor. 

Patru luni au fost necesare pentru ca structura cartilaginoasa se 
integreze vascular in tesuturile de la nivelul antebratului, astfel incat sa

poata fi recoltata in siguranta odata cu vasele de sange ce hranesc acel
teritoriu.
In cea de-a doua operatie, toata aceasta structura care are forma unui
nas pe antebrat, a fost recoltata din acea zona, impreuna cu o artera si
o vena si a fost transplantata la nivelul fetei, in zona unde lipsea
nasul. Vasele de sange de la nivelul antebratului, artera si vena radiala
au fost legate (anastomozate) la nivelul arterei si venei faciale, pentru
ca toata neostructura tisulara sa supravietuiasca. 
Cartilajele noului nas au fost inserate la nivelul resturilor cartilaginoase
existente, tegumentul a fost suturat la exterior, iar interiorul narilor a 
fost reconstruit parțial cu pielea din lamboul prefabricat si partial cu 
doua mici grefe de piele. 



Campania "Zetta, prezent!" si-a propune sustinerea echipelor medicale aflate la 
datorie in prima linie in perioada de dubut a pandemiei de Covid-19, perioada
critica si fara precedent.

LUPTA pentru femeile insarcinate DIN 
MATERNITATI a presupus o 
responsabilitate dubla.

Am fost alaturi de medicii Maternitatii
Bucur si i-am ajutat sa intampine in 
continurare noile vieti cu sufletul
deschis, cu bunatate, omenie si multa
daruire, oferindu-le materialele de 
protectie de care aveau nevoie.

De asemenea am fost prezenti si cand 
medicii din prima linie ai spitalului Sf. 
Ioan eu avut nevoie de ajutor.



Concert caritabil online
Urban Events & ALY Media au spus “Prezent” campaniei
realizate de Asociatia Zetta, “Zetta, prezent - Stop COVID 
19” si impreuna am organizat o evenimentul online de 
strangere de fonduri 𝐏𝐏𝐚𝐚𝐫𝐫𝐭𝐭𝐲𝐲 𝐍𝐍𝐨𝐨𝐰𝐰. 𝐆𝐆𝐨𝐨 𝐎𝐎𝐮𝐮𝐭𝐭 𝐋𝐋𝐚𝐚𝐭𝐭𝐞𝐞𝐫𝐫. 𝐒𝐒𝐭𝐭𝐚𝐚𝐲𝐲
𝐎𝐎𝐧𝐧𝐥𝐥𝐢𝐢𝐧𝐧𝐞𝐞

Show-ul caritabil a avut loc in data de 11 Aprilie si a 
oferit un timp de relaxare, reincarcarea a bateriilor cu 
muzica buna si... scurtarea timpului petrecut in casa in 
perioada de lockdown. 

Cu banii stransi in urma acestui eveniment am ajutat echipele medicale in lupta Covid19 contribuind astfel la stoparea
pandemiei.

Le multumit tuturor cei care s-au implicat in realizarea acestui eveniment si celor care au spus PREZENT la eveniment
prin cumpararea unui bilet.



Un show facut de artisti special 
pentru a merge direct in casele

voastre.

Tone de voie buna si energie pentru o cauza
nobila. Impreuna am realizat un show si am 
luat parte la o miscarea de solidaritate
nationala care a salvat vieti. 

Multumim:
Julie Mayaya

Catalina Zoescu
Emilia Holtea

Smoothie Entertainer
Greek4U

Daniel Robu si Alexandra Penciu
Daniel Turică

Urban Folklore by Adrian Grigoraș
Brigitta

Peejay Vincent
MC Razvan Stroe



Reconstructia mamara in urma mastectomiei NU ESTE UN MOFT! 
Reconstructia mamara are scop „curativ” sau chiar „profilactic” pentru psihicul femeii, pentru viața ei sociala si sexuala si

pentru echilibrul perceptiei personale privind identitatea si feminitatea ei.
Cancerul de san devine un subiect comun in viata sociala din Romania. Aproape 10.000 de femei sunt diagnosticate 

anual si pentru cea mai mare parte dintre ele protocolul medical presupune extirparea sanului afectat si din ce in ce mai
multe cazuri, ambii sani.

Dupa experienta cancerului de san si a mastectomiei, ceea ce vezi in oglinda nu-ti place si nu te ajuta deloc in 
restabilirea identitatii. Dezechilibrul fizic, vizibil, te invadeaza Te afecteaza permanent. Lipsa sanului pe care cele mai multe
dintre femei o mascheaza cu o proteza externa, din silicon, le reaminteste zi de zi, ora de ora, experienta prin care au trecut
si faptul ca nu mai sunt cum... sau cine erau.

Operatia de reconstructie mamara „cu tesut propriu” – DIEP,  presupune construirea unui san din 
tesut propriu de pe abdomen. Practic, se poate vorbi despre mai multe operatii intr-una singura, 
despre mai multe etape si despre tipuri diferite de interventie. Partea cea mai solicitanta a acestei
interventii o reprezinta „micro-chirurgia”, care presupune lucru la microscop cateva ore bune. In acest
timp se stabileste „legatura vie” dintre cele doua „parti”, asa incat, grefa sa fie acceptata in noua zona, 
sa fie vascularizata si mai mult decat atat, sa aiba forma, volum si pozitie aproape identica cu sanul
neafectat. In general, acest tip de interventii chirurgicale se realizeaza intr-un interval de timp de 8-10 
ore, uneori chiar mai mult.

Asociatia ZETTA a sustinut in continuare pacientele din marele grup al 
„femeilor ROZ” (femeile victime ale cancerului de san)



“Din pacate, in Romania foarte putine femei recurg la 
reconstructia de san dupa mastectomie, si mai putine
parcurg toate etapele necesare unei reconstructii
complete si un numar exceptional de mic dintre ele se 
gandesc ca pot arata dupa o reconstructie chiar mai bine 
decat inainte de mastectomie.” – Dr. Dragos Zamfirescu

Asociatia Zetta a sprijinit si promovat initiativele si programele privind cresterea
calitatii vietii, in special cele legate de Reconstructia Mamara.

Fiindca ne dorim sa facilitam accesul la 
astfel de interventii cat mai multor

paciente, in luna octombrie am oferit
gratuit o serie de consultatii de 

specialitate. 



Echipa de medici care au operat probono in 
anul 2020

Dr. Bogdan
Maciuceanu Dr. Daniel Vilcioiu

Dr. Irina Luca

Dr. Ina Petrescu



Chiar daca 2020 a fost un an atipic, noi l-am transformat intr-un an al implicarii si al 
solidaritatii reusind sa sprijinim cu interventii probono 50 de pacienti care au avut nevoie
de noi. 

• Total donatii in contul Asociatiei Zetta in anul 2020: 101.823,48 lei

Multumim inca o data medicilor, colaboratorilor si, in special, persoanelor care ne-au 
sprijinit din punct de vedere financiar ajutandu-ne astfel sa ajutam.

Impreuna continuam sa facem bine!
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