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APRILIE - MATERNAL & CHILD HEALTH
Mamele nasc lumea. Felul în care ele sunt tratate,
protejate, îngrijite și susţinute, determină bunăstarea
copiilor, deci a naţiunii.
În 2017, România conducea topul țărilor UE cu
cea mai mare rată de mortalitate infantilă: 6,7
decese la 1.000 de copii născuţi vii, aproape dublu faţă
de media europeană de 3,6. Situația din Republica
Moldova este și mai dramatică: rata mortalităţii
infantile este de 3 ori mai mare decât media ţărilor
Uniunii Europene.
Ce se ascunde în spatele acestor cifre? Un fenomen de proporţii dramatice: copii care
mor înainte de împlini vârsta de un an, cel mai adesea din cauze care puteau
fi prevenite sau tratate. De ce se întâmplă această tragedie? Sistemul medical nu este
suficient de pregătit și dotat pentru a-i salva pe copii. Știm deja, sau poate e o noutate
pentru voi: România are cea mai mică speranţă de viaţă din întreaga Uniune, iar
Republica Moldova are cea mai mică speranţă de viaţă din toată Europa. Vrem să facem
ceva în privința asta? Discuţii au fost și vor mai fi. Mamele sunt cele mai importante
persoane, cele care dau viaţă, cele care creează lumea. O mamă are nevoie de îngrijire
medicală calificată în timpul sarcinii, de supraveghere și asistenţă calificată în timpul
nașterii, dar și de îngrijire post-natală. O treime dintre decesele nou-născuţilor pot fi
prevenite, prin dezvoltarea de programe suport pentru mame şi copii, şi prin dotarea
maternităţilor şi a secţiilor de nou-născuţi cu echipamente medicale performante și
personal medical calificat.
Mamele nasc lumea. Felul în care ele sunt tratate, protejate, îngrijite și
susținute, determină bunăstarea copiilor, deci a națiunii. Dacă mamele sunt
puternice și sănătoase, la fel și familiile lor, ceea ce înseamnă că la fel va fi și întreaga
naţiune. Să ne uităm la ţările care prosperă pe toate planurile, dar mai ales la capitolul
fericire: Danemarca, Norvegia, Suedia sau Olanda. Acestea sunt printre cele mai bune
naţiuni nu doar pentru a fi mamă, ci o femeie în general. Acolo, mamele dispun de
susţinere din partea guvernelor, concedii maternale și alocaţii consistente, siguranţă
generală, dar și flexibilitatea locului de muncă, sisteme de sănătate performante, creșe de
cea mai bună calitate și sistem educativ de top. Ţările de mai sus au înţeles: viitorul unei
națiuni depinde de mamă.
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Dacă mamele ar înceta să se îngrijească de copiii lor, să le ofere toate condiţiile pentru a
putea participa la școală pregătiţi pentru învăţare, nu ar mai exista forţă de muncă, nu ar
mai exista contribuabili în generaţia următoare. Economia globală s-ar opri. Să ne
aducem aminte de tradiția și importanța celor 7 ani de acasă.
Atunci când punem mamele în pericol, punem de fapt în pericol viitorul întregii omeniri.
Atunci când punem mamele în centrul atenției, ne îngrijim de fapt de viitorul
întregii omeniri. De aceea, atenţia pe care Rotary o acordă mamelor și copiilor este
primordială.
Rotary pune la dispoziţia mamelor și copiilor vulnerabili îngrijiri medicale de înaltă
calitate, astfel încât aceștia să poată trăi mai mult și să crească mai puternici. Fundaţia
Rotary ajunge la mame și copii vulnerabili, oferind comunităţilor ajutorul și pregătirea de
care au nevoie pentru a prelua controlul asupra propriilor lor îngrijiri de sănătate maternă
și infantilă. Extindem accesul la îngrijiri de calitate, astfel încât mamele și copiii de
pretutindeni să aibă aceleași oportunităţi pentru un viitor sănătos. Se estimează că 5,9
milioane de copii sub vârsta de cinci ani mor în fiecare an din cauza
malnutriției, a îngrijirii medicale neadecvate și a igienizării deficitare - toate
acestea putând fi prevenite. De ce omenirea nu declanșează o stare de
urgență și pentru ucigașii nevăzuți: corupția, birocrația, intoleranța și
indiferența?
Cum prevenim?
HIV - Rotary oferă educaţie, imunizări, truse de naștere și clinici de sănătate mobilă. În
unele ţări, femeile sunt învăţate cum să prevină transmiterea HIV de la mamă la sugar,
cum să alăpteze și cum să se protejeze pe ele și pe copiii lor de boli.
Clinici prenatale mobile - Haiti are cea mai mare rată a mortalităţii materne și
infantile din orice ţară din emisfera sudică. Rotary a oferit un Jeep medical complet
echipat voluntarilor și moașelor, pentru a ajunge la mame și copii în zone îndepărtate.
Screeningul cancerului - Rotarienii au furnizat o unitate mobilă de screening pentru
cancer și traininguri de conștientizare în jurul Chennai, India, unde există o rată mare de
mortalitate a femeilor cu cancer de sân și de col uterin din cauza diagnosticului târziu.
Prevenirea rănilor și a deceselor - Membrii Rotary au lansat un proiect pilot, pe o
perioadă de cinci ani, de 3 milioane de dolari, pentru a salva vieţile mamelor și copiilor în
timpul nașterilor la domiciliu, în Nigeria.
End Polio Now - Rotary este o comunitate internaţională, care reunește lideri care fac
pasul pentru a face faţă celor mai dificile provocări ale lumii, la nivel local și global.
Eradicarea poliomielitei este unul dintre eforturile noastre cele mai îndelungate(30 de
ani) și cele mai importante. Alături de partenerii noștri, am ajutat la imunizarea a
peste 2,5 miliarde de copii împotriva poliomielitei, în 122 de ţări. Am redus cazurile
de poliomielită cu 99,9% la nivel mondial și nu ne vom opri până nu vom pune capăt bolii.
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De mai bine de doi ani, mai sunt cazuri de poliomielită sălbatică în doar două ţări,
Afganistan și Pakistan, însă imunizarea trebuie continuată.
Ce facem în D2241 - România și Republica Moldova?
1. De 20 de ani încoace, Rotary D2241 dotează maternitățile cu incubatoare
și aparatură medicală necesară salvării copiilor născuţi prematur, și cu
probleme. Toate aceste acţiuni au dus la îmbunătăţiri semnificative ale
sănătăţii mamelor și a nou-născuţilor.
2. Vreau să felicit toate cluburile din District care derulează de mai mulţi ani
acțiuni educative de profilaxie pentru copii, cea mai bună investiție
în sănătate. Mă refer aici la programe educative în școlile și grădiniţele din
cele două ţări, cu privire la igiena mâinilor, a dinților.
3. Vreau să felicit și cluburile care renovează secţii din spitale și să invit cluburile
care nu au încă acţiuni în această arie să identifice nevoile din comunitate și să
treacă la fapte. Toate acțiunile voastre SALVEAZĂ VIEȚI! Implicarea,
dărnicia voastră salvează vieți! Acțiunile voastre au un impact
colosal, să nu uitați niciodată acest lucru.
4. Districtul nostru în acest an jubiliar are un proiect istoric de a colecta
donații în valoare de 100,000 $ pentru campania END POLIO NOW,
pentru ca toţi copiii de pe glob să fie vaccinaţi și protejaţi împotriva acestei boli
necruţătoare.Vă felicit si vă mulţumesc tuturor celor care aţi înţeles și aţi donat.
Am surprins gesturi de o generozitate remarcabilă a unor rotarieni
autentici. Suntem parte dintr-un întreg, Rotary, a cărui misiune,
asumată de 30 de ani, este să eradicheze virusul poliomielitei de pe faţa
globului. Acţionăm ca un întreg și intervenim acolo unde este nevoie de noi.
Arătăm că suntem un partener de încredere, solidar cu eforturile
uriașe ale organizației și partenerilor precum Gates Foundation.
5. Un loc aparte îl are proiectul “Salvaţi inima unui copil” în parteneriat cu
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu”, care are ca
obiectiv salvarea copiilor cu afecţiuni cardiace. Echipe de medici cardiologi
specializaţi vin în misiuni periodice în București, pregătesc cadre medicale
românești și operează gratuit, oferind astfel copiilor o șansă la viaţă.
Fiecare viaţă contează, de aceea atașamentul vostru în Rotary este extrem de important.
Suntem norocoși și binecuvântați să facem voluntariat, am simțit cu toții
această chemare, iar statisticile de mai sus ne arată că încă mai sunt multe de făcut:
cele mai vulnerabile fiinţe au nevoie de noi și de implicarea noastră.
Îmi doresc ca această scrisoare să vă motiveze și mai mult să vă implicaţi în proiecte
dedicate sănătăţii mamei și a copilului. Puteţi dota secţii din maternităţi, din spitale de
copii, puteţi organiza acţiuni de informare, consiliere, de optimizare a prevenirii și a
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tratamentului bolilor acute. Vă încurajez să formaţi parteneriate cu organizaţii nonguvernamentale puternice sau chiar instituţii spitalicești și să conveniţi asupra unei
strategii de acţiune de dotare etapizată. Fiecare oraș are nevoie de intervenţia voastră, iar
aportul pe care îl veţi aduce în comunitatea voastră va îmbunătăţi semnificativ calitatea
vieţii nou-născuţilor și a mamelor. Împărtășiți comunității voastre acțiunile pe
care le organizați și arătaţi cum contribuiţi la îmbunătăţirea sănătăţii mamei și a
copilului din orașul vostru! Astfel, îi veţi inspira pe alţii să vi se alăture sau să vă susţină
acţiunile cu donaţii.
La nivelul cluburilor din București, în luna decembrie am avut un parteneriat cu Asociaţia
Dăruiește viaţă. Dacă nu știţi cine sunt cele două doamne, vă spun doar atât: au strâns
peste 15 milioane de euro doar din donațiile oamenilor.
Aceste două doamne au arătat că se poate. “Noi Facem un Spital” este un fenomen, o
replică la credinţa că “nu se poate face nimic în România”, o provocare pentru românii de
pretutindeni să îndrăznească să creadă în forţa proprie și în forţa comunităţii. Să iasă
din postura de victimă, să nu mai aștepte și să își construiască singuri țara pe
care și-o doresc. Cărămidă cu cărămidă. Vă invit să le citiţi povestea aici:
https://www.iqads.ro/articol/44009/carmen-uscatu-noi-facem-un-spital-este-unfenomen-o-replica-la-credinta-ca-nu-se
Și vă invit să vă pregătiţi cu donaţii și acţiuni creative, distractive, petreceri și activităţi
pline de bucurie pentru strângerea de fonduri în sprijinul proiectelor din aria de acţiune
Sănătatea Mamei și a Copilului. Și, bineînţeles, împărtășiți cu noi rezultatul și
impactul acțiunilor pe care le organizaţi și arătaţi-ne cum contribuiţi la îmbunătăţirea
nivelul sănătăţii mamei și a copilului în comunitatea voastră! Dorim sa multiplicăm
aceste gesturi, aceste proiecte.
Proiectul END POLIO NOW a fost un bun antrenament. Cred că forţa organizaţiei
noastre se poate materializa în și mai multe vieţi salvate. Sunt încrezător în puterea,
forța, determinarea și dedicarea celor care se hotărăsc să treacă la fapte. De
aceea, îmi face o deosebită onoare să anunț că în proiectul districtual END
COVID NOW, am depășit 1.100.000 dolari implicați în proiectele cluburilor
noastre, și că ne îndreptăm cu optimism spre 1.500.000 dolari.
Vă felicit cu respect și admirație pentru implicare și rezultate!
Cu prietenie,
Marian Neagoe
District Governor 2241, Romania si Republica Moldova

Te invit sa te conectezi cu mine si sa fii la curent cu ceea ce fac:
http://www.marianneagoe.com/
Facebook | Instagram | YouTube
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RC ALBA IULIA CIVITAS SOLIS
ÎMPREUNĂ ÎMPOTRIVA CORONAVIRUSULUI
Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis susţine atât cu resurse financiare cât şi
umane, eforturile Filialei de Cruce Roşie Română Alba şi centrelor rezidenţiale
de protecţie şi îngrijire a copiilor şi persoanelor adulte cu dizabilităţi din judeţul
Alba în pandemia COVID – 19.
În 24.03.2020, Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis a donat către Filiala de
Cruce Roşie a Judeţului Alba 30 de pachete cu alimente de strictă necesitate, în
valoare de 2.700 lei. Ajutorul material are ca unic scop susţinerea activităţii
desfaşurată de Crucea Roşie pentru ajutorarea exclusivă a persoanelor de pe raza
judeţului Alba, aflate în carantină şi izolare la domiciliu, în conformitate cu
ORDINUL nr. 414 din 11 martie 2020 emis de Ministerul Sănătăţii.
În acest mod, clubul rotarian se alătură actțunilor întreprinse de Crucea Roşie
Română în cooperare cu autorităţile locale pentru susţinerea persoanelor aflate în
spaţii de carantină şi a familiilor defavorizate aflate în izolare la domiciliu.
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Au fost donate alimente în valoare de 2.500 lei către centrele rezidenţiale de
protecţie şi îngrijire a copiilor şi persoanelor adulte cu dizabilităţi din judeţul
Alba, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului (DGASPC) Alba.
Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis consideră că, în această perioadă dificilă,
orice ajutor pentru semenii noştri este binevenit, solidaritatea fiind un bun şi
necesar antivirus.
CAMPANIE AJUTOR CRUCEA ROŞIE
Membrii Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis au continuat sprijinirea actiunilor
desfasurate la sediul Crucea Roşie Română Filiala Alba, participand la
ambalarea si distribuierea pachetelor către familiile defavorizate din judeţul
Alba, aflate în carantină şi izolare la domiciliu.
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CAMPANIE STRÂNGERE FONDURI
Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis inițiază campania ”ÎMPREUNĂ
ÎMPOTRIVA CORONAVIRUSULUI” - DISTANŢAREA SOCIALĂ NU
ÎNSEAMNĂ ABANDON!
Facem apel către toate firmele, organizațiile și persoanele fizice care doresc să
ofere o speranță în lupta cu virusul COVID-19, să fie alături de noi. Haideți să
acționăm responsabil, să nu ne panicăm, dar nici să tratăm cu indiferență această
situație. Acum cadrele medicale și persoanele aflate în dificultate (copii şi
vârstnici) au mare nevoie de ajutorul tuturor!
Asociația Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis strânge donații pentru
achiziționarea de:
• echipamente de protecţie pentru cadrele medicale,
• echipamente şi consumabile medicale
• alimente și produse de igienă de strictă necesitate destinate persoanelor în
nevoie.
Împreună putem să oferim ajutor tuturor celor care au nevoie de sprijin în județul
Alba, prin donații ce pot fi făcute prin transfer bancar sau depunere în numerar.
Confecţionarea şi distribuirea materialelor şi echipamentelor de protecţie
Cele 50 viziere si 2000 rezerve au ajuns la secția de chirurgie a Spitalul Municipal
Blaj iar restul materialelor (100 măști de protecție, 30 combinezoane, 2000
mănuși) la DGASPC ALBA.
Într-un efort de grup, ne-am alăturat cauzei ”ÎMPREUNĂ ÎMPOTRIVA
CORONAVIRUSULUI” organizată de Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis.
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Astfel, Cora Office Solutions împreună
și PrintHustle au reușit să doneze asociației:
•
•
•
•
•

cu Vimed,
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Print

50 viziere,
2000 rezerve viziere,
100 măști de protecție,
30 combinezoane,
2000 mănuși.

Suntem siguri că toate aceste materiale vor ajunge la grupuri țintă care au nevoie
de ajutor pentru a duce lupta mai departe.
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RC BISTRIȚA NOSA
"Educaţie privind apa şi igiena sanitară" - proiect Rotary Club Bistriţa
Nosa
În România şi Republica Moldova, peste 45 % din populaţie locuieşte în mediul
rural şi o bună parte din populaţie nu beneficiază de servicii permanente şi sigure
de alimentare permanentă cu apă şi canalizare, pentru o igienă adecvată.
Educaţia privind spălatul pe mâini cu apă curată şi săpun, este singura şi cea mai
eficientă tehnică pentru protejarea sănătăţii publice şi individuale, prin asigurarea
igienei sanitare de bază. În acelaşi timp, grija faţă de această resursă vitală, APA,
utilizarea ei în mod eficient şi raţional este o datorie a noastră, a tuturor, de care
depinde viitorul generaţiilor care vor urma.

Pornind de la aceste premise, Rotary Club Bistriţa Nosa, împreună cu Comisia
de apă-sanitaţie a Districtului 2241, au iniţiat în cursul anului 2017 Proiectul
"Educaţie privind apa şi igiena sanitară", care se înscrie în temele majore ale
Rotary Internaţional, Apa şi Educaţia.
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Proiectul Districtual a continuat şi în anul curent cu susţinerea mai multor Cluburi
Rotary, care au înţeles importanţa, necesitatea şi utilitatea acestui demers, prin
promovarea unor teme de actualitate din viaţa comunităţilor noastre, în care
Rotary Connects the World.
La apelul lansat de RC Bistriţa Nosa şi-au anunţat disponibilitatea şi au
sponsorizat proiectul mai multe cluburi rotariene din ţară.
Datorită situaţiei speciale prin care trece întreaga ţară, informaţiile au fost puse
la dispoziţia solicitanţilor şi în format online, astfel încât acestea să poată fi
diseminate prin cursurile la distanţă care se desfăşoară în această perioadă.
Prin implementarea proiectului în şcoli, se pot identifica problemele existente în
aceste domenii în rândul comunităţilor locale implicate, iar Cluburile Rotary vor
putea dezvolta alte proiecte specifice nevoilor acestora, privind apa şi igiena
sanitară.
Proiectul Rotary Hands Across Water – RHAW este o continuare a unui Global
Grant iniţiat de mai multe cluburi Rotary din Israel, din anul 2018 şi care va
continua în parteneriat cu cluburi Rotary din SUA, Germania, Polonia, Grecia,
India şi România.
Rotary Club Bistriţa Nosa - "Împreună pentru sănătate/ End COVID-19"
În semn de solidaritate şi susţinere a personalului Secţiei ATI a Spitalului
Judeţean de Urgenţă Bistriţa-Năsăud şi a personalului CJCCI Bistriţa-Năsăud,
RC Bistriţa Nosa a furnizat în fiecare dimineaţă cafea şi produse de patiserie
ambalate.
(Valoare proiect: 2.600 lei).
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Împreună cu donatorii şi cu susţinătorii clubului, RC Bistriţa Nosa a ajutat
personalul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa-Năsăud şi cu
echipamente medicale, respectiv mănuşi chirurgicale. (Valoare proiect: 3.250
lei).
RC Bistriţa Nosa a donat pachete cu produse de strictă necesitate Filantropiei
Ortodoxe Bistriţa, în vederea distribuirii către persoanele vârstnice, nevoiaşe şi
vulnerabile în pandemia generată de coronavirus. (Valoare proiect: 2.000 lei).
RC Bistriţa Nosa, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi cu
Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa a demarat proiectul "ÎMPREUNĂ
PENTRU SĂNĂTATE/ END COVID-19".
RC Bistriţa Nosa a închiriat şi pune la dispoziţia personalului medical din cadrul
spitalului, cu titlu gratuit, Hotelul Krone din Bistriţa (40 de camere duble), pe
întreagă durată a stării de urgenţă.
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Clubul asigură, pe durata proiectului, plata chiriei spaţiului şi a utilităţilor
aferente, precum şi dotarea cu un necesar de bază - maşini de spălat rufe, fier de
călcat, aspirator, cuptor microunde, frigidere, apă, prosoape de hârtie, un rând de
lenjerii de pat.
Considerăm că această măsură este necesară pentru a proteja familiile
personalului medical din linia I a SJU Bistriţa Năsăud, având în vedere riscul
crescut de infectare, transmit rotarienii bistriţeni. (Total cheltuieli punere în
funcţiune/pregătire hotel: 16.500 lei. Valoare proiect estimată: 70.000 lei).
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RC BUCUREȘTI
Cluburile Rotary din Bucureşti, unite sub egida "Salvează-i pe salvatori!",
în lupta anti-COVID
Cluburile Rotary din Bucureşti au iniţiat o campanie de strângere de fonduri cu
scopul de a servi cauzei cruciale a acestor vremuri - de a-i păstra sănătoşi pe
medici, pe asistenţii medicali, pe infirmieri, pe laboranţi şi pe cei care lucrează
pe ambulanţe.
"Salvează-i pe salvatori!" este o iniţiativă complexă, cu strângere de fonduri în
rândul colegilor din Rotary dar şi al membrilor comunităţii, preocupaţi de
înlăturarea rapidă a pericolului. Prin contribuţiile strânse s-au achiziţionat şi se
vor achiziţiona, în continuare, măşti, viziere, ochelari, mănuşi, combinezoane şi
halate, botoşei, teste rapide şi substanţe dezinfectante, ventilatoare mecanice şi
consumabile.
*
Colegul rotarian Dumitru-Dorin Prunariu, unicul cosmonaut român ne spune: "În
aceste vremuri deloc bune, ţine de fiecare dintre noi să facem tot ce ne stă în
putere pentru a avea grijă de sănătatea noastră şi mai ales a personalului medical.
(...). Împreună trebuie să arătăm că suntem mai puternici dacă acţionăm în spiritul
binelui general şi de aceea, orice contribuţie a fiecăruia dintre noi pe
www.salveaza.org este un pas spre a înfrânge virusul COVID-19."
*
Deja s-au colectat şi donat echipamente de peste 60.000 euro, care au fost
direcţionate până acum către spitale atât din Bucureşti - Institutul Naţional de
Boli Infecţioase "Prof. Matei Balş", Spitalul Clinic Colentina, Spitalul de Urgenţă
Bucureşti - dar şi în ţară, la Spitalul Judeţean Braşov şi la Spitalul de Urgenţă
Petroşani.
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RC BUCUREȘTI CIȘMIGIU
Proiect Rotatrainer
A treia ediție de Rotatrainer la Rotaract Training Camp s-a desfășurat la Moeciu
de Sus în perioada 28 februarie-1 martie. 12 noi Traineri formați în Districtul
2241 să ajute Rotaractul și Comunitatea Oameni frumoși, amintiri de calitate,
momente de bine într-un context Rorarian pur.

Mate ca pe roate și Bucurie la Centrul de Îngrijire Paliativă Sfântul Nicolae
Proiectul ”Mate ca pe Roate” coordonat de colegul nostru Adrian Popescu, prin
care copiii din clasele a VIII a sunt ajutați să înțeleagă mai bine matematică și
sunt pregătiți pentru examen, a ajuns la a treia intalnire si asta ne bucura pentru
ca dovedeste ca ideea are utilitate.
În același timp, activitatile cu Centrul de Ingrijire Paliativa Sfantul Nectarie,
coordonate de colega noastră, Camelia Georgete Ilie, au continuat cu fabricarea
manuală mărtisoare.
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Proiect - Oameni în acțiune
Marți, 5 martie, la Intalnirea de Club am avut parte de vizita unui om exceptional,
Membru de Onoare al Rotary Club București Cișmigiu, mandrie pentru România
și români, Alexandru Tomescu a initiat mai multe subiecte interesante intr-o
discutie cu reverberatie, in cadrul programului Oameni de Actiune.
La finalul zilei i-am oferit lui Alexandru pinul de Membru de Onoare si am
horarat ca pe viitor sa lucram impreuna la binele Comunitatii.

Proiect Balul Femeii Rotariene
Balul Femeii Rotariene este un proiect anual care si in 2020 a reprezentat un
succes pentru noi Rotarienii din Bucuresti pentru ca a adus impreuna toate
Cluburile Bucurestene intr-un efort comun de a rezolva o situatie Comunitara
stringenta: Utilarea Sectiei de Chirurgie Pediatrica din Grigore Alexandrescu.
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Rotary Club Bucuresti Cismigiu s-a implicat activ in organizare, jucand un rol
normal si amprentat asupra evenimentului, Liliana Hagicalil, viitorul Presedinte
Cismigiu, a oferit vouchere la Clinica Romar. Soprana Arlinda Morava, Membru
de Onoare Cismigiu, a incantat participantii cu vocea ei. Dorin Negrau, prin
ArtRotary, a completat licitatia muta cu 2 tablouri minunate. Marian Vasilescu,
Membru Rotaract Cismigiu, a definit atmosfera de party de la finalul serii.
Insa reusita Balului nu ar fi existat la amploarea ceruta fara aportul Managerul de
Proiect, o femeie puternica si un Rotarian adevarat: Gratiela Badicu.

Proiect Rotary Youth Exchange
RYE sau Rotary Youth Exchange este unul dintre programele ce gazduiesc tineri
din intreaga lume care studiaza un an intreg in Romania si alte tari gazduiesc
copiii nostri, in aceleasi conditii si pe aceasi perioada. Este un program complex,
cu multe activitati si responsabilitati. Printre coordonatori, in Districtul
2241 Rotary Romania Si Moldova, este un om sufletist pe care il felicitam si
caruia ii uram putere munca si rezistenta: Mihordea Marian.
Grupul de liceeni din SUA, Brazilia, Argentina si Mexic face luna aceasta Turul
Romaniei si in perioada 7-9 martie a poposit in Bucuresti unde am avut ocazia sa
ne cunoastem si sa ne atasam sufleteste de tineri si de program.
Speram ca am fost gazde bune si pe langa aportul Rotary Club Bucuresti
Cismigiu (Adina Mirela Vaduva, Luiza Stanescu, Diana Stanciulov, Raluca
Zavoean, Liliana Hagicali, Adrian Majuru) la organizare, trebuie sa
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multumim Rotary Club Levant (Laura Simion si Danaila Sorin Ilie), Rotary Club
Bucuresti Curtea Veche (Andrei Petrescu si Iosif Prunner) si Rotary Club
Bucharest (Grațiela Badicu si Anda Toma).
Foarte importante au fost si Rotaract Club Bucuresti care s-a ocupat de
planificare si Club Interact Cismigiu care a tinut Intalnirea Saptamanala de Club
impreuna cu liceenii din strainatate.

Proiect Service Above Self
In astfel de momente, lucrurile bune si cu suflet, facute IMPREUNA, cresc
energia si starea de spirit. Este crucial sa ai alaturi prieteni de anduranta, care isi
pastreaza calitatea, mai ales la greu. Parteneri PUTERNICI. Magiun din prune
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Topoloveni Diana si Bibiana Stanciulov sunt exact acei Oameni in Forta,
Frumosi si de Actiune, Rotarieni pana in maduva oaselor. Ei ne-au chemat sa le
fim alaturi intr-o donatie substantiala de Magiun si Dulceata cu Brandul
Topoloveni, prin Centrul Municipal pentru Dialog București, pentru persoanele
carantinate din cauza coronavirusului. Rotary Club Bucuresti Cismigiu isi
propune sa fie alaturi de Bucuresteni, orice ar fi, pentru ca noi suntem Service
Above Self.

Proiect Voluntariat Covid 19
Ne-am propus sa facem un dram de bine celor care au mai putina putere sa se
descurce in aceste vremuri complicate (batrani sau oameni cu dizabilitati)
Asa a inceput idea unei Brigazi Comunitare in zona Cismigiu (Community
Corps). Voluntari care, la nevoie, facem cumparaturi sau mergem la farmacie
pentru cei care stau in casa. Incurajam statul in casa, insa cativa dintre noi (nu
multi) pot face Service Above Self si pot ajuta Comunitatile oriunde in Romania.
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Activități de weekend 6-8 martie
1. Vizita la Asociatia Prietenia cu cadouri si cosmetice pentru beneficiarii
organizatiei, de Ziua Femeii. Felicitari Raluca Negreanu pe proiect si
multumim Magiun din prune Topoloveni pentru implicare si support.
2. Rotary daruieste Magie pentru copiii de la Fundatia Metropolis, Centrul
"Acasa" la premiera piesei Cenusareasa Opera Comica Pentru Copii.
Multumim Felicia Filip!
3. Scrisori in Eprubete - un eveniment caligrafic cu stil pentru doamne si
domnisoare. Multumim Luiza Stanescu.
4. Mate ca pe Roate pentru copiii de clasa a 8-a - meditatii gratuite de matematica
pentru Capacitate sustinute de Adrian Popescu.
5. Oameni de actiune - Irina Plescan terapeut holistic. Multumim pentru
interactiune!
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Virtual ROTARY – EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ÎN MEDIUL VIRTUAL
În aceste momente de oprire a timpului și a activităților noastre zilnice, membrii
Clubului Rotary București Cișmigiu au cercetat și au alcătuit o listă cu activități
relevante pe care le puteți urma de acasă, în mediul online.
Această listă conține linkuri directe către programe culturale și educaționale din
diferite sfere de interes, acoperind o gamă largă de vârste.
ACTIVITĂȚI DEOSEBITE PENTRU COPII ÎN MEDIUL VIRTUAL,
CĂRȚI, CURSURI, CONCERTE, TEATRU, DANS, MUZEE, etc. pe puteti
gasi pe pagina de facebook a Rotary Cismigiu:
https://www.facebook.com/rotarycismigiu/posts/2583712251897450?__tn__=K
-R
Proiect Voluntariat Covid 19
Pe parcursul acestor zile în care este dificil să te deplasezi, membri ai Rotary
Club Bucuresti Cismigiu au facut cumparaturi pentru oameni in varsta si
persoane cu dizabilitati din Zona Comunitara Cismigiu.
Impreuna cu partenerii nostri de proiect, fara a-l face un exercitiu de masa, am
bucurat multa lume, facandu-ne prieteni noi. Ajutam mereu si cu drag, pentru ca
asta este menirea Rotarienilor. Suntem alaturi de tara noastra in aceste momente
dificile.
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Proiect Magia devine realitate!
Vineri, 27 martie, un SUFLET IMENS de organizatie, adica HOSPICE Casa
Sperantei, chiar daca trece prin momente dificile, a donat, fara sovaiala si cu
bucurie din inima, mancare gatita celor in mai mare nevoie.
Astfel, Asociatia Prietenia din Pantelimon si Fundatia Casa Lidia din Domnesti,
au beneficiat de cadoul binevenit. Distanta si vremurile grele palesc atunci cand
exista vointa de a face bine. Noi, cei de la Rotary Club Bucuresti Cismigiu, iti
spunem "Bravo, draga Hospice!" si stim ca faptele bune se intorc inzecit. Suntem
impreuna, conectati. Magia devine realitate!
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Proiect - Salveaza-i pe salvatori!
Personalul medical și spitalele României sunt în prima linie de luptă, riscându-și
viața în fiecare minut.
”Salvează-i pe salvatori!” este o inițiativă complexă, cu strângere de fonduri în
rândul colegilor din Rotary dar și în rândul membrilor comunității, preocupați de
înlăturarea rapidă a pericolului.
Deja s-au strâns și donat echipamente de peste 160.000 euro, care au fost
direcționate până acum către spitale atât din București - Institutul Național de
Boli Infecțioase Prof. Matei Balș, Spitalul Clinic Colentina, Spitalul de Urgență
București - dar și în țară - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov și Spitalul
de Urgenţă Petroşani.
Doneaza aici: www.salveaza.org
Rotary Club București Cișmigiu spune DA.

Proiect - Stai acasa, Protejeaza-te!
În proiectul Rotary Cișmigiu ”Stai acasa, protejează-te!”, s-au alăturat oameni de
suflet ai Romaniei, care ne roaga sa stam acasa, pentru binele nostru si a celor
din jurul nostru. Alexandru Tomescu, Theodora Stanciu, Arlinda Morava,
Marius Bodochi, Felicia Filip, Florin Constantin, Maia Morgenstern,
Bibiana Stanciulov, Gabriela Szabo și Daniel Stoian ni s-au alaturat
campaniei noastre de constientizare STAI ACASA - PROTEJEAZA-TE, cu
ganduri bune si credinta.
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RC CHIȘINĂU CENTRU
Donaţie a Clubului Rotary Chişinău Centru pentru USMF "Nicolae
Testemiţanu"
Clubul Rotary Chişinău Centru a donat, recent, Universităţii de Stat de Medicină
şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, un lot de manechine
pentru practica celor care vor deveni asistente medicale.
Destinată pentru programul de studii Asistenţă medicală generală, donaţia a
parvenit din partea Clubul Rotary Guilford din Carolina de Nord, parte a Global
Grant "Carolina de Nord- Republica Moldova, Nursing în colaborare".

Lotul este constituit din 11 cutii cu manechine pentru exersarea administrării
medicamentelor intramuscular, intravenos şi subcutanat şi un manechin pentru
dezvoltarea deprinderilor de mobilizare a pacientului. Valoarea totală a bunurilor
materiale este de circa 8.000 de dolari americani, iar Ambasada SUA în
Republica Moldova a acoperit costurile de transport.
Prim-prorectorul Olga Cerneţchi, prorector pentru activitate didactică, a
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menţionat că programul Asistenţă medicală generală este implementat de doi ani
la USMF "Nicolae Testemiţanu" graţie colaborării cu Şcoala de Nursing din
Greensboro.
În acelaşi timp, ea şi-a exprimat admiraţia şi respectul pentru cluburile Rotary
Chişinău Centru şi Rotary Guilford, pentru toţi donatorii, sponsorii şi voluntarii
care sunt antrenaţi în acest proiect bilateral.
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RC SAMVS CLUJ-NAPOCA
Rotary Club SAMVS Cluj-Napoca spune STOP COVID!
Solidari în lupta contra coronavirus COVID-19, rotarienii clujeni au reuşit să
achiziţioneze materiale necesare îngrijirii pacientului cu insuficienţă respiratorie
dată de SARS-Cov 2, precum şi 80 de sonde de intubaţie, 500 de filtre HME care
opresc virusul în cursul ventilaţiei mecanice, 100 de circuite de ventilaţie
mecanică, 100 de barbotoare de oxigen de unică folosinţă preumplute sterile,
toate, în parteneriat cu Rotary Club Cluj-Napoca.
Sufletiştii rotarieni clujeni au donat şi suma de 20.000 de lei Spitalului Clinic
Judeţean pentru achiziţionarea unui echipament de tip Real Time - PCR cu
ajutorul UNIQA Raiffeisen Software Service.
În continuare, doar cu ajutorul comunităţii, ei sunt convinşi că vor reuşi şi
achiziţionarea de viziere şi soluţii dezinfectante pe care să le repartizeze mai
multor unităţi medicale de pe raza judeţului Cluj.

"Cu 25 de lei cumpărăm mască FFP3, care ajută un medic. Tu câţi medici vrei să
ajuţi? Donează în contul Club Rotary Cetăţuie Cluj-Napoca BTRL 0660 1205
H582 02XX deschis la Banca Rotary 0740928368 REVOLUT Rotaract Interact",
este îndemnul rotarienilor clujeni de la Cetăţuie.

E-NEWSLETTER DISTRICT 2241
MARTIE 2020

Donaţii ale Rotary
Pneumoftiziologie

SAMVS

Cluj-Napoca

Editor: Dr. Lia Lucia Epure

pentru

Spitalul

de

Rotary SAMVS Cluj-Napoca a fost alături de clujeni în lupta împotriva COVID.
Printre alte acţiuni de suflet, rotarienii clujeni au făcut două donaţii, fiecare în
sumă de 10.000 de lei, către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon
Daniello” Cluj-Napoca.
Banii vor fi folosiţi pentru achiziţia de materiale de protecţie necesare
personalului medical (combinezoane,dezinfectanţi, măşti, mănuşi şi viziere).
"Am preferat să dăm bani pentru că aceste materiale sunt mai uşor de cumpărat
direct de către spital, fiind pe lista de priorităţi a furnizorilor", transmit rotarienii
clujeni.
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RC LUGOJ
"Donaţi pentru viaţă!" - campanie a rotarienilor din Lugoj
După ce au ajutat Spitalul Municipal "Dr. Teodor Andrei" din Lugoj cu două
aparate de ventilaţie mecanică pentru secţia ATI, în valoare de 42.500 de euro,
membrii Clubului Rotary din Lugoj au hotărât să sprijine în continuare spitalul
lugojean, prin lansarea unei campanii de strângere de fonduri. De această dată,
pentru achiziţionarea de aparatură necesară urgent secţiei de Anestezie şi Terapie
Intensivă.
"Medicii nu mai fac faţă cu aparatura de care dispune secţia ATI, bolnavii sunt
tot mai mulţi şi au nevoie de mai multe aparate pentru a-i menţine în viaţă pe cei
ajunţi acolo. Este nevoie mare de noi, de voi, de oricine vrea sa ajute. Noi cei din
Clubul Rotary, am început deja să adunăm bani, cu cât mai mulţi şi mai repede
adunăm, cu atât vor salva mai multe vieţi! (...). De asemenea, pentru a putea face
faţă unui potenţial flux de pacienţi în viitor, secţia ATI din Lugoj are nevoie de
injectomate şi infuzomate. Noi, membrii clubului, am început deja să facem
donaţii, câte 500-1000 euro/persoană. (...). Pe măsură ce vom aduna banii, vom
achiziţiona aparatura" este mesajul Clubului Rotar Lugoj.
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RC ORADEA
Rotarienii bihoreni - conectează lumea, în timp de pandemie
Dacă la nivel individual, noile restricţii sugerează izolarea, la nivel simbolic acest
îndemn rotarian promovează aparent paradoxal tocmai unitatea globală a
acţiunilor menite să realizeze o schimbare în bine a comunităţii, prin noi înşine.
Cluburile Rotary din judeţul Bihor şi-au stabilit, fiecare, diverse domenii
prioritare precum sprijinirea educaţiei, dezvoltarea economiei locale, furnizarea
apei curate şi a sistemelor de salubrizare, promovarea igienei, proiecte de
asistenţă socială pentru colectivităţile defavorizate, promovarea păcii, precum şi
lupta împotriva bolilor.

În această situaţie dificilă prin care trece ţara noastră acum, Cluburile Rotary din
Bihor şi- au dat mâna pentru un scop comun, adoptând împreună ca domeniu
prioritar sănătatea comunităţii noastre.
Astfel: ROTARACT ORADEA a donat 34.000 lei, ROTARY ORADEA 30.000 lei, ROTARY CLUB ORADEA ART NOUVEAU - 29.000 lei,
ROTARY MARGHITA - 25.000 lei, ROTARY 1113 - 24.000 lei, ROTARY
BĂILE FELIX - 23.000 lei, însumând 165.000 lei.
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"Scopul donaţiilor Cluburilor Rotary bihorene reprezintă contribuţia noastră
pentru achiziţia unui aparat automat de testare Real - Time PCR, în valoare de
665.000 lei şi a kiturilor de teste aferente, necesare diagnosticării persoanelor
infectate cu noul coronavirus", transmit rotarienii bihoreni.
Această achiziţie dă posibilitatea testării a aproximativ 200 de persoane/zi şi
obţinerea rezultatelor într-un timp mult mai scurt, nemaifiind necesară trimiterea
probelor pentru analiză în Cluj-Napoca, ştiut fiind faptul că sistemul medical
traversează o perioadă extrem de dificilă.
Aparatul automat de testare a ajuns, recent, în Oradea şi după testarea şi instruirea
personalului a fost pus în funcţiune, în cadrul Spitalului Clinic Municipal “Dr.
Gavril Curteanu” Oradea, spitalul din linia întâi în lupta cu COVID-19 din judeţul
Bihor.
"Râurile nu-şi beau propria apă, pomii nu-şi mănâncă propriile fructe, soarele nu
străluceşte pentru el însuşi, florile nu-şi răspândesc mireasma doar pentru ele. A
trăi pentru alţii e o lege a vieţii. Viaţa este frumoasă când eşti fericit, dar viaţa e
şi mai bună când alţii sunt fericiţi datorită ţie", este gândul transmis de rotarienii
bihoreni, în aceste momente de mare cumpără pentru noi toţi.
Cluburile Rotary din Bihor şi-au propus să continue la fel de transparent sprijinul
sistemului medical prin acţiuni de donaţii şi strângere de fonduri, acţiuni la care
este invitată întreaga comunitate, pentru a depăşi cât mai grabnic şi cu pierderi
cât mai mici dezastrul pandemic.
Puteţi sprijini spitalele locale bihorene prin donaţii directe către Asociaţia
„Sprijiniţi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea” în contul
RO36BACX0000001189390001, deschis la banca Unicredit Bank SA.
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RC SIBIU
Rotary Club Sibiu ajută Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean,
în lupta contra COVID
Dată fiind situaţia actuală a pandemiei cu COVID, mişcarea rotariană sibiană a
acţionat în spiritul misiunii de ajutorare a comunităţii din care face parte.

În acest sens, sub deviza "Împreună pentru comunitate", Rotary Club Sibiu
împreună cu Rotaract şi Interact Sibiu a achiziţionat şi a donat Secţiei de Terapie
Intensivă a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu două dispozitive
videolaringoscop şi consumabile medicale în valoare de 34.000 de lei pentru
lupta acestora cu COVID.
Videolaringoscopul serveşte în situaţiile de intubaţie dificilă şi are menirea de a
limita interacţiunea medic-pacient. Pentru a reduce riscul de contaminare a
personalului medical la minimum este necesar ca acest dispozitiv să fie actual
din punct de vedere tehnologic.
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RC SUCEAVA CETATE
Rotary Club Suceava Cetate vs COVID-19
Suceava a fost probabil unul dintre cele mai rostite cuvinte în ultima perioadă,
din păcate, într-un context tragic, nedorit, determinat de pandemia COVID.
Planificasem la începutul anului un proiect nou, "Să facem bine", care viza
renovarea compartimentului de copii din cadrul Secţiei de Boli Infecţioase a
Spitalului Judeţean Suceava, dar realitatea era a devenit acum una mult mai
dureroasă, care ne afectează pe toţi.

Astfel că am trecut urgent la fapte şi ne-am propus să fim alături de personalul
medical al Spitalului Judeţean Suceava, suplinind nevoile stringente, până când
cei abilitaţi o vor face.
Necesarul de echipamente de protecţie, dezinfectanţi, medicamente, lămpi pentru
dezinfecţie şi toate celelalte ne-au copleşit mult mai repede decât ne-am imaginat.
În doar câteva zile s-au livrat către Spitalul Judeţean Suceava o serie de
echipamente de protecţie şi alte produse necesare actului medical: 20.700+ de
perechi de mănuşi de protecţie; 400+ de măşti de protecţie; 250 de cutii de
medicamente şi suplimente (30 litri de dezinfectant); 60 de sticle cu apă plată; 50
combinezoane; 50 de perechi de ochelari de protecţie; 44 termometre digitale şi
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electronice; 18 tablete de glucoză; 10 tensiometre digitale; halate sterile şi
nesterile; 3 lămpi dezinfecţie UV.

Acesta este doar începutul. Numărul de cazuri pozitive creşte de la o zi la alta,
motiv pentru care vom continua să fim alături de cadrele medicale şi nevoile
acestora prin asigurarea necesarului existent.
Apelul nostru către comunitate s-a bucurat de un răspuns care ne-a dat încredere
în noi, sumele acumulate până la 31 martie fiind de 337.128 lei, din care 310.837
lei în bani şi 26.291 în bunuri. Printre cei din linia întâi avem şi noi eroii noştri,
colegi care prin determinarea lor nu ne dau voie să încetinim pasul. Le mulţumim
pentru implicarea lor şi vom fi în continuare alături de ei şi de întreg personalul
medical!
În acest sens, strategia de achiziţii pentru perioada următoare, destinate Spitalului
Judeţean Suceava constă în: livrarea către Spitalul Judeţean Suceava a două
ventilatoare; livrarea de nebulizatoare atât pentru spital cât şi pentru Serviciul de
Ambulanţă; asigurarea echipamentului de protecţie necesar personalului
medical;
suplimentarea numărului de ventilatoare în funcţie de fondurile colectate.
Li se cuvin mulţumiri colegilor rotarieni care au fost alături cu un gând bun şi
celor care ne-au oferit îndrumare în primul nostru proiect de anvergura acestuia!
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RC TÂRGU JIU
Club Rotary Târgu Jiu adună fonduri pentru proiectul END COVID NOW
Clubul Rotary Târgu Jiu va contribui la achiziţia unei linii complete PCR pentru
testarea şi diagnosticarea certă a pacienţilor infectaţi cu COVID.

Echipamentele vor fi donate Spitalului de Urgenţă din Târgu Jiu, iar suma
colectată deja pentru acest proiect este de 90.347 lei.
Această linie PCR va permite diagnosticul genetic şi pentru alte patologii
infecţioase pe viitor, fiind deosebit de util pentru un spital judeţean.
"Ne-am mobilizat, împreună cu conducerea spitalului, pentru a face funcţional în
cel mai scurt timp posibil acest laborator, pentru ca în decurs de patru săptămâni
să reuşim să furnizăm şi primele rezultate pacienţilor judeţului Gorj", spune
Bogdan Niculescu, şeful Secţiei Ortopedie din cadrul Spitalului Judeţean din
Târgu Jiu, membru al Rotary Club Târgu Jiu.
Strângerea de fonduri pentru lupta împotriva COVID continuă, urmând a fi
achiziţionate echipamente de protecţie şi aparatură medicală pentru spitalele din
judeţul Gorj.
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Atelier de Arhitectură, la Liceul de Arte "Constantin Brăiloiu" din Târgu
Jiu
În urma proiectului "O cană de fericire", derulat în luna decembrie, au fost strânse
fondurile necesare pentru realizarea unui Atelierul de Arhitectură în cadrul
Liceului de Arte "Constantin Brăiloiu" din Târgu Jiu, astfel că viitorii arhitecţi
pot învăţa, de acum, într-un spaţiu modern, realizat împreună cu firmele Blum şi
Exponenţial Consult.

Împreună cu elevii şi profesorii acestui liceu, continuăm proiectele derulate în
ultimii patru ani pentru a crea condiţii mai bune necesare educaţiei copiilor noştri.
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115 ani de Rotary, marcaţi la Târgu Jiu
Clubul Rotary Târgu Jiu împreună cu Liceul de Arte "Constantin Brăiloiu" din
Târgu Jiu a organizat, recent, la Teatrul "Elvira Godeanu" din oraş un Concert
extraordinar dedicat aniversării a 115 ani de la înfiinţarea Rotary Internaţional.

Concertul "O clipă de fericire", realizat de profesorii şi elevii liceului, a ajuns la
cea de-a III-a ediţie, promovând în comunitate cei mai buni elevi ai şcolii.
Clubul Rotary Târgu Jiu le-a oferit participanţilor 115 trandafiri, pentru a marca
acest moment, transmite Ştefan Ghimisi, Rotary Club Târgu Jiu.
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RC TÂRGU MUREȘ MARIS
Rotary Club Târgu Mureş Maris - implicat în lupta împotriva COVID-19
Tema Rotary International de anul acesta este parcă aleasă ca o previziune a
clipelor pe care le trăim în prezent: “Rotary conectează lumea”.

În condiţiile actuale, în care presiunea creată de pandemia cu COVID-19 se simte
tot mai apăsător, Spitalul Clinic Judeţean Mureş face toate demersurile necesare
pentru asigurarea condiţiilor care să permită preluarea pacienţilor confirmaţi cu
această boală.
Este în curs de reorganizarea clădirii spitalului de pe str. Gheorghe Marinescu,
nr.1, care să preia pacienţii cu COVID, în momentul în care capacitatea clinicilor
de Boli Infecţioase va fi depăşită.
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Avem colegi medici care sunt implicaţi în secţiile unde, cu siguranţă, se ajunge
în contact cu pacienţii confirmaţi cu acest virus.
Ştim că ei sunt puternici, ştim că sunt bine organizaţi, ştim cât de buni
profesionişti sunt şi avem deplină încredere că vom trece cu bine peste aceste
încercări, bazându-ne pe ei.
Dar, pentru ca ei să-şi poată desfăşura activitatea în condiţii eficiente, am decis
să le dăm o mână de ajutor, atât cât putem face “de acasă”, şi am achiziţionat
halate de unică folosinţă, combinezoane, viziere şi pompe de stropit electrice
(care vor fi folosite pentru dezinfectarea spaţiilor), în valoare de 26.000 de lei.
Suntem continuu în legătură cu spitalele, încercăm să găsim materialele de care
au nevoie şi privim optimişti spre viitor.
Cu toate că nu suntem împreună fizic, experienţele pe care le trăim în această
perioadă ne apropie şi mai mult, consolidează relaţiile de prietenie şi ne
demonstrează încă o dată această forţă pe care ne-o dă statutul de rotarieni.
Împreună, suntem mai puternici!
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RC TÉKA TÂRGU MUREȘ
Rotarienii Téka din Târgu Mureş a donat un aparat de ventilaţie artificială
pentru ATI a Spitalului Judeţean
În urma situaţiei grave create de pandemia de coronavirus, Clubul Rotary TÉKA
din Târgu-Mureş s-a grăbit să-i ajute pe concetăţeni.

Astfel, în colaborare cu Fundaţia Procardia, a achiziţionat, recent, din fonduri
proprii, aparatul pentru ventilaţie artificială, portabil, multifuncţional, PAC
Pneupacpara plus 310.
Acest aparat, creat pentru a salva vieţi, a fost donat de Clubul Rotary
TÉKA Secţiei de Terapie Intensivă al Spitalului Judeţean de Urgenţă.
Pentru efectuarea acestui act de caritate s-a renunţat la continuarea proiectului
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ecologic demarat în toamna anului 2019 „Ce pot face pentru planeta
noastră?”. Membrii clubului au luat unanim această decizie, în urma sugestiei
lui István Nagy, preşedintele actual al clubului, ca răspuns la situaţia de urgenţă
creată de pandemia COVID.

„Pentru noi este o prioritate salvarea a cât mai multor vieţi şi sprijinirea activităţii
medicilor în situaţia dată”, spune István Nagy.
Clubul Rotary TÉKA doreşte să se alăture şi altor cluburi şi implicit Districtului
Rotary 2241 pentru a oferi resurse suplimentare necesare. Pentru aceasta, va fi
nevoie de implicarea locuitorilor oraşului, a judeţului Mureş şi a donatorilor
inimoşi în vederea colectării de noi fonduri.
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RC TIMIȘOARA
Plămân artificial, de 22.000 de euro, pentru Spitalul de Boli Infecţioase
"Victor Babeş" din Timişoara, de la rotarieni

Rotarienii timişoreni s-au mobilizat îndată ce au apărut primele informaţii despre
pandemia coronavirus, ştiind că Spitalul de Boli Infecţioase "Victor Babeş" din
Timişoara are nevoie urgentă de aparate cu ventilaţie mecanică, pe lângă ceea ce
deţine.
Clubul Rotary Timişoara a achiziţionat echipamentul necesar de ventilaţie
artificială, dar şi consumabilele aferente, pentru a veni în ajutorul spitalului şi al
pacienţilor.
Rotarienii au oferit sprijin şi Spitalului de Copii "Louis Ţurcanu"
Timişoara
Rotarienii timişoreni au răspuns prezent şi au redirecţionat fondurile pregătite
pentru alte proiecte şi acţiuni, ajutând la dotarea cu materiale şi aparatură pentru
Spitalul "Victor Babeş" Timişoara şi pentru Spitalul "Louis Ţurcanu".
Cu 14.000 de lei s-a deblocat o situaţie de urgenţă la spitalul de copii, unde fiecare
zi poate deveni critică pentru micuţii care sunt la ATI, în lipsa unor intervenţii
minore care de fapt pot aduce prejudicii majore.
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RC CETATE TIMIȘOARA
Rotarienii timişoreni au răspuns PREZENT!
Pandemia coronavirus a bulversat proiectele programate de rotarieni pentru acest
an, dar solidaritatea împotriva răpirii de vieţi umane este mult mai importantă!
Întotdeauna, rotarienii timişoreni au răspuns prezent când a fost nevoie de
implicare în comunitate. Era firesc să facă acest lucru şi acum, printr-un aport la
susţinerea unităţilor medicale care se luptă cu perfidul inamic coronavirus şi au
redirecţionat fondurile pregătite pentru alte proiecte şi acţiuni pentru a ajuta
dotarea cu materiale şi aparatură pentru Spitalul "Victor Babeş" Timişoara şi
pentru Spitalul de Copii "Louis Ţurcanu".

"Cu 14.000 de lei, am deblocat o situaţie de urgenţă la spitalul de copii, unde
fiecare zi poate deveni critică pentru micuţii care sunt la terapie intensivă, în lipsa
unor intervenţii minore care de fapt pot aduce prejudicii majore. Totuşi, atenţia
principală a fost pe Spitalul de Boli Infecţioase, pentru care am achiziţionat şi am
şi comandat consumabile, seturi de lenjerii de unică folosinţă şi seturi de măşti
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de oxigen. Valoarea totală este de aproximativ 30.000 de euro", transmit
rotarienii timişoreni.
Donaţii suplimentare au făcut colegii: Mihai Petrăchioiu, Dan Iliescu, Mircea
Stoian, Mariana Mercescu, Andreea Lutz, Dan Popa, Claudia Borza, Traian Sere,
Victor Olariu.
Generozitatea deosebită trebuie remarcată şi nu pot fi omişi de pe listă: Ilie Vlaicu
şi Ioan Georgiu. Compania ”Aquatim” a donat 200.000 de lei pentru Spitalul
"Victor Babeş", iar compania ”Cramele Recaş” a achiziţionat şi donat trei
ventilatoare mecanice către acelaşi spital, dar şi articole, aparate şi dispozitive
medicale pentru urgenţe către Spitalul Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu”,
printre care două aparate de ventilaţie mecanică R 860 în valoare de 20.400 de
euro fiecare, 750 filtre HEPA şi HMEF, două aparate de dezinfecţie cu aburi şi
opt cutii a câte 20 de bucăţi de kituri-circuit de unică folosinţă pentru anestezie
adulţi.
Rotary Cetate Timişoara a achiziţionat consumabile în valoare de 30.000 de euro
pentru Spitalul de Boli Infecţioase "Victor Babeş" Timişoara
Rotary Cetate Timişoara a achiziţionat, recent, consumabile, seturi de lenjerii de
unică folosinţă şi seturi de măşti de oxigen de 30.000 de euro pentru Spitalul de
Boli Infecţioase "Dr. Victor Babeş" Timişoara.
Compania Aquatim a oferit o donaţie de 200.000 de lei pentru spital, Cramele
Recaş au achiziţionat şi donat trei ventilatoare mecanice, Corpul Experţilor
Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a donat patru monitoare
compacte portabile cu ecran de mare rezoluţie care să monitorizeze funcţiile
vitale ale pacienţilor.
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Club Rotary Cetate Timişoara spune ”Stop joc. Stop drog”
Acest proiect realizat în parteneriat de către Club Rotary Cetate Timişoara,
Agenţia Naţională Antidrog - Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Timişoara, Universitatea de Vest - Facultatea de Sociologie
şi Psihologie şi Inspectoratul Şcolar Timiş a ajuns la a IV-a ediţie.

Acţiunea din acest an se concretizează printr-o serie de acţiuni care urmăresc
conştientizarea tinerilor cu privire la riscurile consumului de droguri, grupul ţintă
fiind 2.500 de elevi din mediul gimnazial şi liceal din Timişoara (liceul
"Nikolaus Lenau", Colegiul Naţional Bănăţean, Liceul "Grigore Moisil",
Colegiul Naţional "C.D. Loga", Colegiul Naţional Pedagogic "Carmen Sylva",
Colegiul Tehnic "Henri Coandă", Colegiul Tehnic "Emanuil Ungureanu").
Până acum, în cadrul proiectului au avut loc câteva etape premergătoare
sesiunilor de informare din şcoli.
În fiecare şcoală sunt prevăzute să se desfăşoare minimum 10 activităţi, în funcţie
de posibilităţile unităţii de învăţământ şi de disponibilitatea de spaţiu. La finalul
proiectului, în luna iunie, va avea loc evaluarea finală a campaniei, odată cu
marcarea Zilei Internaţionale de luptă împotriva traficului şi consumului ilicit de
droguri (26 iunie).
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Preşedintele Clubului Rotary Cetate Timişoara, prof. univ. dr. Petru Ştefea,
remarcă faptul că de patru ani există preocuparea de a susţine financiar şi de a
organiza acest proiect. "Am conştientizat că la nivel de societate problema
consumului de droguri de risc în rândul tinerilor tinde să fie tratată ca un subiect
tabu, în loc să fie interpretată ca o realitate a zilelor noastre şi să fie luate măsurile
de prevenire din timp. Împreună cu partenerii noştri dorim să ne implicăm şi să
schimbăm această mentalitate", remarcă prof. Petru Ştefea.
Comisar de poliţie Dorin Copilu - şeful Centrului Regional de Prevenire,
Evaluare şi Consiliere Antidrog Timişoara susţine că "Educaţia între egali
constituie o propunere educativă în care unii membri, ai unui grup, sunt instruiţi
pentru a juca un rol de educator. Educaţia între egali nu este doar o metodă
educativă, ea este de asemenea un motor generator de schimbare. Pe acest
principiu se bazează proiectul local STOP JOC. STOP DROG!".
Prof. univ. dr. Mihaela Tomiţă afirmă că "Universitatea de Vest din Timişoara,
alături de autorităţi, instituţii şi societatea civilă, organizează şi participă constant
la activităţi de prevenire timpurie a consumului de droguri în rândul tinerilor.
Acest parteneriat a devenit o constantă în comunitatea locală, fiind cu toţii
preocupaţi de sănătatea fizică şi mentală a tinerilor noştri".
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RC DORNA VATRA DORNEI
Club Rotary Dorna Vatra Dornei strânge fonduri pentru combaterea
pandemiei
Clubul Rotary Dorna Vatra Dornei s-a mobilizat rapid pentru lupta împotriva
pandemiei provocate de coronavirus.

Dată fiind situaţia generată de virusul COVID-19, Clubul Rotary Dorna Vatra
Dornei s-a implicat activ în acţiuni de susţinere a cadrelor medicale şi a
Serviciului de ambulanţă de la Spitalul Vatra Dornei, printr-o campanie de
strângere de fonduri destinate achiziţionării echipamentelor medicale necesare
combaterii pandemiei.
Judeţul Suceava este cel mai afectat din ţară, impunându-se măsuri excepţionale
din partea autorităţilor şi a cetăţenilor.
Ambulanţa Vatra Dornei are nevoie de un aparat nebulizator 3D Clean necesar
dezinfecţiei autosanitarelor, al cărui preţ de achiziţie este de 3.000 de euro plus
TVA.

