
Actualităţi
de pe
frontul TBC

Materialele de protecţie trimise de Fundaţia
Romanian Angel Appeal la dispensarele TBC
din Arad, Bacău, Constanţa, Dolj şi Iaşi au
ajuns şi le fac activitatea mai uşoară medicilor
şi asistentelor ce interacţionează zilnic cu
pacienţi cu tuberculoză.
 
Am selectat mai jos câteva dintre mesajele
minunate primite de la personalul medical,
mesaje care ne fac şi mai hotărăţi să facem tot
ce putem pentru pacienţii cu tuberculoză din
România şi pentru cei aflaţi la risc de
infectare.
 
Noi vă mulţumim pentru mesajele
încurajatoare şi pentru toate eforturile
voastre de a reduce povara tuberculozei
asupra populaţiei şi de a vindeca pacienţii.



Dispensarul TBC Iaşi,     
 jud. Iaşi
Ieri (29 mai 2020) dispensarul TB Iaşi a primit din partea
Romanian Angel Appeal o importantă donaţie constând într-o
cantitate importantă de materiale de protecţie -halate, măşti,
mănuşi, viziere, dezinfectanţi de mâini şi de ambient; donaţii
asemănătoare au primit şi dispensarele TB din Paşcani şi Hârlău.
Romanian Angel Appeal este organizaţia cea mai profund
implicată în activitatea specifică reţelei de control a TB din
România.
 
Numeroase proiecte vizând ajutorarea grupurilor vulnerabile,
activităţi de educare a comunităţilor dar şi de reîmprospătare a
cunoştintelor personalului medical în privinţa TB, suport
psihologic şi social pentru pacienţii cu TB sensibilă sau
chimiorezistentă, implementarea modului de lucru programatic în
activitatea anti TB din penitenciare, activităţi menite să sporească
atentia comunităţilor asupra problemelor bolilor transmisibile s-
au aflat, de-a lungul timpului, pe agenda de lucru a acestei
organizaţii non-guvernamentale.
 
Nu trebuie uitată din această prea scurtă trecere în revistă a
activităţilor "îngerilor" nici strădania, încununată cu succes, de
aprobare a legii 302/2018 privind măsurile de control ale
tuberculozei.
 
Cadrele medicale din dispensarul TB Iaşi îşi exprimă întreaga
gratitudine faţă de RAA şi speră ca, prin continuarea activităţii de
zi cu zi în domeniul tuberculozei, să îşi onoreze menirea.
 
Dr. Adriana Sorete Arbore, Dispensarul TBC Iaşi



Dispensarul TBC Iaşi,     
 jud. Iaşi



Spitalul de
Pneumoftiziologie
Leamna, jud. Dolj
Fundaţiei Romanian Angel Appeal, pentru sprijinul permanent
pe care-l acordă Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna,
mulţumim!
 



Dispensarul TBC Băileşti,
jud. Dolj
Vă înştiinţăm că în data de 28.05.2020 ne-au fost aduse prin
curierat materialele de protecţie atât de necesare în această
perioadă. Întreg colectivul Dispensarului s-a bucurat nespus de
mult şi dorim să vă mulţumim pentru implicare şi susţinere în
activitatea noastra zilnică, dar şi pentru sfaturile legate de buna
colaborare cu pacientul bolnav de tuberculoză. 
 
Vă dorim o zi bună.
 
Echipa Dispensarului TBC Băileşti



Dispensarul TBC
Medgidia, jud. Constanţa
Vă mulţumim pentru susţinerea activităţii medicale desfăşurate
în Dispensarul TBC Medgidia precum şi în comunitatea
arondată. Toate materialele sanitare primite ne vor fi de mare
folos atât   în lupta împotriva tuberculozei  cât şi în pandemia
COVID asociată. Avem speranţa unei colaborări durabile şi pe
viitor.
 
Impreuna suntem puternici!
 
Cu respect,
Colectivul Dispensarului TBC Medgidia



Dispensarul TBC
Constanţa, jud. Constanţa
În numele meu şi al personalului medical din dispensarele
teritoriale ale judeţului Constanţa vă mulţumesc din suflet pentru
ajutor! Materialele sanitare primite sunt de un real folos pentru
activitatea zilnică.
Ca întotdeauna, v-am simţit aproape de noi şi de nevoile noastre,
precum şi ale pacienţilor noştri.
Cu stimă,
Dr. Elena Dumitrache, Coordonator TBC Constanta



Dispensarul TBC Oneşti, 
jud. Bacău
De atâţia ani vă  găsim pe drumul acesta al slujirii aproapelui
bolnav de TBC (aţi dat tichete sociale atâta timp) şi acum ne
ajutaţi pe noi care îngrijim bolnavii de TBC. Bravo!



Dispensarul TBC
Cernavodă, jud. Constanţa
Colectivul Dispensarului TBC Cernavodă, împreună cu pacienţii,
vă mulţumesc pentru materialele sanitare atât de necesare în
această perioadă critică! Cuvintele nu pot exprima uneori
recunoştinţa noastră! 
 
Vă mulţumim şi vă dorim întregului colectiv zile minunate şi
multă sănătate!



Dispensarul TBC Bacău,
jud. Bacău
Mulţumiri pentru ajutorul acordat. 
Ne este de mare folos în continuare. 
La noi pacienţii suspecţi vor continua să ne calce pragul.



Dispensarul TBC Mangalia,
jud. Constanţa
Multă  sănătate şi mulţumim  din suflet pentru ceea ce
faceţi pentru noi!
O zi minunată!
Colectiv Dispensar TBC Mangalia



Dispensarul TBC Lipova,
jud. Arad
Echipa Dispensarului TBC Lipova vă mulţumeşte pentru sprijinul
acordat în combaterea răspândirii bolilor transmisibile, în special
SARS-CoV-2.



Dispensarul TBC Filiaşi,
jud. Dolj
Colectivul Dispensarului TBC Filiaşi vă mulţumeşte pentru
eforturile echipei dumneavoastră de a ne oferi un ajutor de un
real folos în aceste vremuri critice pentru tot personalul din
sănătate.



Dispensarul TBC Segarcea,
jud. Dolj
Colectivul Dispensarului TBC Segarcea vă mulţumeşte pentru
donaţia făcută. Spor în continuare în activitatea pe care o
desfăşuraţi!



Dispensarul TBC Arad, 
jud. Arad
Mulţumim din suflet!



Dispensarul TBC Hârşova,
jud. Constanţa
Mulţumim încă o dată pentru materialele trimise, mai ales că noi,
fiind un dispensar mic, ne făceam griji cum vom achiziţiona
dezinfectanţi şi echipament de protecţie în contextul în care
preţurile au crescut foarte mult.


