Eveniment caritabil: Peste 60.000 de lei pentru copiii bolnavi de cancer
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Asociaţia non-profit “Alexandru Damian” a anunţat că va oferi 90 de camere implantabile
subcutanat spitalelor de oncologie din România, în urma unei acţiuni de strîngere de fonduri
organizate joi seara, la Cluj-Napoca. Aceste dispozitive elimină nevoia folosirii branulelor sau a
injecţiilor repetate, pe care copiii bolnavi de cancer trebuie să le suporte timp de luni sau ani
întregi, pe tot parcursul unui tratament.

Evenimentul de strîn gere de fonduri a fost organizat la restaurantul DaVinci din
Cluj-Napoca, cu participarea unor artişti din România şi Italia: Aminda, Cristian Gog, Alin
Dan Rusu, trupele T-Dance şi BoemDance StarStruck, Ricardo Caria & Vlad Ciotescu şi
Elisanna Pivato.

“ Prin contribuţia generoasă a celor prezenţi, am reuşit să strîngem peste 60.000 de lei. Cu
aceste fonduri deja existente şi cu donaţiile promise la eveniment, vom putea cumpăra peste o
sută de camere implantabile. Aceste contribuţii aduc un grad mai mare de confort pentru zeci
de copii, în cele mai grele clipe din viaţa acestora. Totuşi, cred că e important să nu ne oprim
aici: acest tip de intervenţie are efecte pozitive foarte pronunţate, atît fizice şi psihice, asupra
copiilor care luptă cu cancerul, şi credem că ar fi normal să îl vedem adoptat în România ca
practică generalizată, aşa cum se întîmplă în toată Europa”, a declarat Claudiu Brisc,
preşedintele Asociaţiei Umanitare “Alexandru Damian”, citat într-un comunicat remis presei.

Asociaţia “Alexandru Damian”, fondată în 2006, oferă servicii de suport şi tratament copiilor
care luptă cu cancerul şi familiilor acestora. Scopul asociaţiei este să faciliteze munca celor
care vor trece prin astfel de experienţe prin informarea exactă asupra paşilor care trebuie
urmaţi, precum şi prin sprijin financiar sau de orice altă natură, în funcţie de posibilităţi.
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