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Și în 2021 am primit fonduri
prin campania de SMS
"Ajută-ne să ajutăm!"

Respectând în continuare misiunea
noastră de a ajuta persoanele mai
puțin norocoase, diagnosticate cu
patologii complexe sau cu o stare
financiară nu foarte bună, cu
ajutorul donatorilor am reușit să
realizăm 115 intervenții pro bono.

Cu această cifră am depășit recordul
operațiilor reconstructive pro bono
realizate în cadrul Asociației Zetta.



Premiere medicale realizate cu sprijinul Asociației Zetta

Februarie 2021
 

Paralizie de plex brahial
(transfer liber de mușchi

gracilis – al doilea transfer
liber de gracilis conectat la

rădăcina C7 de pe partea
contralaterală sănătoasă)

Martie 2021
 

Prima intervenție de finisare a
lombului nazal, la 3 luni de la
intervenția de reconstrucție

totală de nas prin prefabricarea
acestuia la nivelul antebrațului,

urmată de transplantarea la
nivelul feței



Prima intervenție realizată în
cadrul Asociației Zetta a fost pe
11 ianuarie 2021 - Reconstrucție
totală a sânului pierdut în urma
mastectomiei, prin tehnica DIEP.

START vs. FINISH

Ultima intervenție realizată în
cadrul Asociației Zetta a fost
pe 23 decembrie 2021 -
Latissimus dorsi parțial.



2018

96 intervenții

2019

104 intervenții

2020

52 intervenții

2021

115 intervenții

Număr intervenții pro bono

Așa cum arată cifrele de mai sus, 2021 este anul în care s-au realizat
cele mai multe intervenții microchirurgicale reconstructive pro bono.



Cifre

Intervenții asociație
115

PRO
BONO

Timp operator Asociația Zetta 2021
peste 15.000 minute ~ peste 250 ore

Feminin vs. masculin
69% femei, 31% bărbați

Copii
20

Pacienți asociație
81



Campania #mereufrumoasă



Asociația Zetta a susținut anul acesta în luna octombrie un MARATON DE
RECONSTRUCȚII MAMARE PRO BONO pentru femeile care au trecut prin cancerul
mamar.

Aceste operații durează între minim 3 ore și maxim 12-13 ore. Majoritatea cazurilor au
fost de dificultate mare sau foarte mare. S-au realizat toate tipurile de reconstrucții
mamare – cu implant și/sau cu țesuturi proprii (latissimus dorsi și DIEP) – dar și
tratamentul microchirurgical al limfedemului (anastomoze limfo-venoase, transfer
liber de ganglioni vascularizați).

Campania #mereufrumoasă



14 medici împreună cu asistenți, infirmieri și o parte din personalul administrativ al
Clinicii Zetta au luat parte la realizarea a 18 operații de reconstrucție mamară și 2
operații microchirurgicale de tratament al limfedemului consecutiv unor mastectomii.

16 dintre paciente au beneficiat de acoperirea integrală a costurilor, iar 4 au achitat
parțial costurile consumabilelor folosite în operații.

Intervențiile au durat în total 100 de ore, iar valoarea consumabilelor medicale folosite au
însumat aproximativ 15.000 Euro. Manopera medicilor a fost pro bono.

Rezultatele?

Campania #mereufrumoasă



Anul acesta, alături de colegii din Clinica Zetta am reușit să aducem zâmbetele pe
chipurile a peste 60 de copii din București și Pitești! Din donațiile strânse le-am
oferit alimente, haine, produse de igienă, jucării și dulciuri.

Ajutoarele lui Moș Crăciun



Medicii voluntari ai Asociației Zetta în 2021

Dr. Dragoș Zamfirescu Dr. Ovidiu Grecu Dr. Sorin Nae

Dr. Dragoș Muraru Dr. Ina Petrescu

Dr. Irina Luca

Dr. Daniel Vîlcioiu Dr. Cristina Berbecar-Zeca



Dr. Alina Mîtcan

Medicii voluntari ai Asociației Zetta în 2021

Dr. Alexandru Stoian Dr. Raluca BerheciDr. Amit Beedasy Dr. Iulia Muraru

Dr. Carmen ConstantinDr. Ioana Grințescu Dr. Ruxandra Avramescu



Donații 2021
Donații persoane fizice: 75.000 lei
Donații firme + PFA-uri: 176.000 lei

TOTAL: 251.000 lei ~ 50.700 euro

Cheltuieli consumabile medicale: 307.000 lei
Cheltuieli administrative (chirie + contabilitate): 7.000 lei

TOTAL: 314.000 ~ 63.500 euro

Cheltuieli 2021



Sponsori


